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land, Ohi®,

• *
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Į IOLOVKŲ BAIAK 
IMĮŲ8TA W0 TOTORIŲ

Lenkų laikraščiai pranešė 
iš Maskvos, kad į Solovką 
salas (Baltojoj jūroj) So
vietų vyriausybė išsiuntė a- 
pie 600 totorių, kurie pri
klausė totorių tautinėms or
ganizacijoms. Tų darbi G. 
P. U. tykinėjo keletą metų. 
Tuo taiku be žinios prapuo
lė totorių visuomenės veikė- 
jas, 'buvęs valstybės dūmos 

, narys Chadi Atlas.

Vaškų vaisė. Gružių km. 
gyvent 5r. prisidaiė daug 
eukrinio ataus. Sukvietė pa* 
Žįsfamus ir elne visus vaišin
ti už pinigus ir veltui. Gero
kai įkaušę svoriai ėmė muš
tis ir peilais mėsinėti^. Net 
toli į lauką nusiviję mušė 
vienas kitn. Ypar nukentė- 
;o Devimąrgių km. gyvent. 
3., kuriam mušeikos atlu- 
>ė nuo pakaušio didelį odos 
galiala—norėjo nulupti skal
ių. PiL B. šiaip taip pavy- 
co ištrūkti iš “baltųjų indė
nų” nagų ir nubėgti pas 
Vaškų gydytojų. Gydytojas, 
apžiūrėjęs pakaušį, pareiškė, 
kad Už pakaušio sulopymų 
reikės sumokėti 20 lt. Varg
šas A.—nenorėdamas su nu
luptu skalpu vaikščioti—su
mokėjo kiek reikalavo.

LDK. Gentro Valdyk h po
sėdis įvyks antradieni, rug* 
piūčio 4 dM 7 vai. vakaro 
^‘paridiiiukū” redąta’ijos 
kmnlmry. Visi nariai lie
čiami atsilankyti.

EDISONO CYVYBĖ 
PAVOJU

IFesf Orangč, N. J.—Tbo-

kibk d varuhmkai atgavo
MUKŲ?

Kaunas. Pakeitus žegies 
reformos įstatymų, dvari- 
-gųu puuSpi npapaid impito 
kus. Pagal statistikos davi
nius, 1928 m. dvarininkams 
sugrąžinta 3,134 ha. miškų,

"sunkiai susirgo. Gydytojai 
sako, kad p. Edisono sveika
tų pakirto karščiai. Dr. 
Howe, p. Edisono asmeniš
kas gydytojas sako, kad E-> 
disono sveikata pagejejus, 
bet tebėra pavojuje. Jis tu
rįs ir taip vadinamą cuk
raus ligą. Tad padidina pa
vojų. Edison yra/85 metų 
amžiaus ir kurčias. Gydyto
jai sako, kad jis vargiai iš- 
liksiąs nepakirstas.

BRUENING VAŽIUOJA 
ĮITAUJA

Meeenai jmKo vyrmyM perivutra* o***i 
fitmMai 84—100 coUų didumo turi įverti 
čia matome pašto imrpaktorią Rilph K. DaM* fe 
viršininką Jtae C. Hamunaa, apžttriBČfas nanją

DARBININKU SVAŽ1AVIMAS
wt. Naujosiffii AiiRlij4*S| 

apskrities išvažiavimas, įvy* 
kęs Palangoje, Lawrenee, 
Mnss. rugpiūėio 2 d., praėjo 
gal nelauktu iiasisekimu.

Pasitaikiusi graži diena 
suviliojo apylinkės darbinio* 
kus. * /

Bostoniečiai sugužėjo 
dviem perpildytais hisais ir 
keletą desėtkų automobilių. 
Afontellicčiai, nepabūgę toli
mo kelio, atpyškėjo vienu 
busu ir daugybe automobi?

Atgavę miškus ir nepasi
tikėdami tytojumi, dvari
ninkai tuos miškus skuba 
išparduoti. Pereitų žiemų ir 
dabar miškų pirkliai gauna 
tiek pasiūlymų iš dvarinin
kų, kad nespėja jų visų ne 
patenkinti. Šitai pastebėjo 
jau ir valdžios organai. Del 
to miškų departamentas ė- 
niėsi stropios priežiūros ir 
privatiniuose miškuose. Da
bar įpareigoti miškų urėdai 
ir girininkai daugiau tikrin
ti privatinius miškus — ne 
mažiau kaip du kartus per 
metus.

rugpiūčio 3. — 
x Vokietijos premjeras Dr.

Heinrieh Bruening ir užsie
nių reikalų ministaris Dr. 
Julius Curtius rugpiūčio 5 
d. išvyksta į Italiją, kur tu
rės pasikalbėjimą su Itali
jos premjera Mussolini ir 
kitais politikos vadovais.

RSMARKAS VOS MBŲžSnttMB
—Garsus vokie- 

• čių rašytojas Remarkas, va
žiuodamas automobiliu, už
važiavo ant gatvės žibinto. 
Jo automobilis buvo visiškai 
sutriuškintas. Data Remar
kas per stebuklą iš katastro
fos išėjo gyvas.

JAMES J. WAIKEB 
[VOKIETIJA

New York, rugpiūčio 3.— 
Mayor’as James J. Walker 
šių naktį, lydimas savo gy
dytojo, išvyksta į Vokietijų 
laivu “Bremen.”

Mayoro sveikata esanti 
tiek pablogėjusi, kad jis tu
rės išbūti Vokietijos kuror
tuose keletu savaičių.

100,000 DUOMOŠ ubub
Montrral. Camula. —Pra

neša, kad 100.000 bedarbių 
turės būti maitinami atei
nančių žiemų.

■ *. .. ■.*.. ............

PATERSON’O AUDĖJŲ STREIKAS TEBESITĘSIA
Paterson. — Audėjų streikas tebeaitęsia. Associated 

Šilk Workera ir United Trotile Workers unijos dar- 
tatojuai, kad streiką fa imčti be dideliu nuostolių, Unijų 
vadai bando priversti darbdavius darbininku reikala
vimus išpildyti* Tik Kaita, kad darbininku vienybę ar* 
do komunistų Nacional&i unijos vadai, Jie kursto dar- 
bininkua prieš darbininkus Komunirtama perūpi dar* 
bininM nikihi, 0 tik komunistini* irome

. V144
70 mq.

rtą trirką.

Rugpiūčio-August 1 dieną komuništintai gafeyd 
rengė neva darbininkišką šventę, sukundydami 
įlinkus išeiti j gatves ir kelti riaušes, >■, 5

IDngvajujo, Pietų Amerikoje, komunistų ffanM 
užmušti 3 poHduinkai ir vienas komunistas. 
tų gaujos trauke per miestą, šaukdamos 
sybė, lai gyvuoja anarchija.” _

I/cnkijoje susiremiimioso užmušti 3 žmųg^fe i|Kq 
<M>sužeistų. Kūmimistą dcmonstradjoaįvykoVarfewM 

“jięDriidrimnrkto ~ ~ ~
Vokietijoje užmuštų nėra, firt daug sužetatų. llĮMl 

menų suareštuotų. “ \ W
Ispanijoje Baiyelonoš miesto 50 ginkluotų komta® 

tų paleido šūvius į iiolieiją, bet apie aukas bėra Žinių. - j
Rumunijoje policija suareštavo apie 1500 komunfefcR 1 

vadovų, išsisktaidžiitsių po visą valstybę. -1
BuigaTijojo komimistų mėginimai sukurstyti (tartaiį 

ninkus nuėjo niekins. Tas pat atsitiko Vengrijoje; 
choslovakijoje. Austrijoje ir Graikijoje. - •

Meksikoje policiją,.panau<lojo ašarines Komiais ir S»1 
sklaido 200 susirinkusių komunistų. >

(itittui, Italija, rugpiūčio 
L—l v. rytų Genujos mies
to centre sprogo bomba, ku
rios trenksmas išgąsdino 
miesto gyventojui Auką ne
buvo, tik daugelio namų lan
gai iškrito.

Manoma, IpŪ bombą buvo 
padėta tikslu pasikėsinti 
prieš karališkos šeimos gy
vybes/ 8 vai. •rytą toje vie
toje tūrėjo atvykti Italijos 
knralnis su karaliene.

JOhŠ YOtO SUMAŽĖJO 
DARBAI IR AĮ&OB

York.— Dar niekad 
nebuvo taip bloga New Yor-

M

jai nepūsti 
tviitmnėlį ]

Ž(xlžiu,iš 
sekė viiįmfa 
vai. vakare 
stabdė savo 
tai priverti 
namolei.

Boefani 
lipdama į

veliu 
baigė ^Nap

kusiųjų dėmesį įtraukė. 
Na, ir nestebetįna—juk juo 
važiavo centro pirmininkas p 
J. Smilgis ir visos LDS. fi- 
iiansų valdytojas iždinuikas 
A. Vaisiauskas. Gražiai pa
sirodė ir Loweb, Nonvodd,' 
Brigliton ir kitos kolonijos.

Bet tenka ypatingai pti- 
stebėti, *kad net iš New 
Hampslrire, iš tos Baltųjų 
Kalnų valstybės, darbinin
kai dalyvavo. Burti atvykę 
iš Nashua ir Mandiester’io 
kuopų pirmininkai ir sekre
toriai su savo šeimomis; bu
vo nemažai ir narių.

Visiems buvo malonu ma
tyti tarp darbininkų besi
maišančius ir bešnekučiuo
jančius Dvasios Vadus — 
kini. K. Urbonavičių, kun. 
J. Švagždi,’ kun. F. Juškai- 
tį, kun. Ė*. Viiinauskį. kun. 
W Strakauską^ kun. F. Nm> 
butą, kun* J. Skaltmdį.

Visa tai sudarė labai gra
žią ir gyvą nuotaiką* O ką 
bekalbėti apie jaunimą, apie 
darbininkų dukreles ir sft. 
naĮčius, kurie tiesiog krykš
tavo Palangos' žėrinčio ežero 
vilnyse. Kai kuriems teko 
ir iš laivelių išvirsti, bet vis
kas baigėsi laiinmgąi.

Saloje visų' laiką ėjo “biz
nis” prie užkandžių stalų, 
kur darbavosi visas supta- 
kaitavęs, rankoves atsirai
tęs, turkišką kepurę užsidė
jęs, Kast. Vencius, nonų- 
vargstančių šeimininkių pa* 
dedamas* O jta visus kam
pus uždusęs laksto neįvoi- 
kimnnsis išvažfavbno Šeimi
ninkas H. C’eikauskns* *

Nors orkestrantai ir laimi 
J energingai grojo, liet šnkė-

ir savo kojų
>• . ■’ ■. ■

virnas nusi- 
įriigfais. 8

rantai, su- 
mmentus ir 

bus skirstytis

būrelis, prieš 
su Law- 

nŽtrau- 
s5kyo<
tuo iižsi- 
Anglijos

Dabar vėl lauksime kitos 
vasarėlės fe dirbsimeŪDJ?. 
ir f<Defrbin^nko*, gerovei vi
si bendromis pajėgomis.

^Darbininkus

nierius Perkins.
Dirbančių darbininkų skai

čius šiemet buvo 15 nito& 
mažesnis birželio mėnesy už 
pereitų metų.

MOTINĖLE^ SEIMAS
“Motinėlės” Seimas bus laikomas šiemet rugpinčio- 

August 4 dienų Strand Hotclydrauge su Kunigų Vie
nybės Seimu, Atlantic City, N. J.

Kun. F. Matulaitis, Sekret.

ARGENTINOS ŽINIOS LINOBERGH’AIIAIMINGAI
’ SKRENDA

LENKAI NEBEDAVĖ LEIDIMO VUNIAIfS UETHt 
STUDENTAMS VYKTI Į LIETUVA j

Lenkų okupuotojo krašto Vilniaus universiteto litį 
tuvių studentų įjungti liepos men. 14 d. organizavo eku 
kųrsiją į iiepriklausoimiją Lietuvą* Jau buvo sūrinį 
važiuoti 25 studentės-ni ir Lietuvos studentų at«tovyw 
faiVo iMUiirnoftUsv»m'o brolius kolegas širdingai >r fiM

i. Vietiniai leukiį vyriausyhūs aferoj

rijos liniją, bet paskutinę dieną, kada reikėjo važiM 
leidimo ncliedavė, motyvuodami, kad, girdi, reikią ji 
.Varšuvos sutikimo.

BAISI AUDRA GRŪZDžiy IR ŽAGAMS 
APYLINKĖJE

GAUDO KOMUMISTUS
Užmušus Ayclhnedoj "-policijos 

viršininką, tenai paskelbtas karo 
stovis. Laikraščiai praneša, kad 
užmuštasis kapitonas Jlosasco bu
vęs suradęs didžiuli sąmokslą — 
vieni! naktį ufeealnus mieste elek
trą imti plauti buržujui. Tas su
manymas velionies sunaikintas. 
Tad jį nnšovž iŠ keršto. Dabar a- 
pfe 200 slapto* policijos agcntų ir 
ginkluoti bariai viešosios medžio
ja tos gaujos vadus, kurie mėgina 
kelti kruvinus neramumus.

.. ' A

BURKOS AIRBS AUGA
Miesto valdybos paskelbtomis 

Žiniomis Bucno? Airėse dabar yrą 
2J48J1S gyventoją. Šfe skaivius, 
nors labai smulkmeniškai pasaky
tas, nėra tikra*, tiktai apytikris. 
Policija tvirtina, kad gyvento ją y- 
fa virš 2,200^)00. ,

ohaco mnęoRuoj uūtyb 
MTnriTTTim vDtA MBD-* 

vnjntol DBRLIŲ
M didelią Įtarių, kurios bė per. 

traukos siaut® du mėnesiu, vfeu te- 
ritdrija atstfftrt kritiškoj bftklėj, 
Kdlonlstal tirgaUjo suimti medvil
nės, d?l tos priežasties visi fabri
kai tarėja snriatL Laukai ap«‘m- 
ti vandeny ir tai, kas kitais mr« 
tafe dūmiau jkms didelto pelno, 
šiamlien ndh hadą lrz skurdi.

Kaip Dmm, Chaeo teritorijoj 
geriausi* mifBmadvtlnA ŪU dlr-i. . .
ha MMiatoifetavfe karia tori BUVnitcjC 11* pn*nw SU- 
raUta iMajrti

" Pulkininkas Cluirles A. 
Lindbergh ir jo žmona lai
mingai pradėjo kelionę or
laiviu liet Kanadą į Japoni
ją. Kanadoje sustojimo vie
tose jie buvo labu iškilmin
gai primtu Visur jie lau
kiami didžiausiu susįflonrė- 
jimn ir linkima jiems lai
mingos kelonės.

D AR1INIMKŲ SUMAS

Vew? JMforti, Mass,—Pir
madieny prasidėjo ithssa- 
ehusetts Valstijos Daįjbo 
Federacijos seimas, Daly
vauja apie 300 delegatų su 
prez. Grocn priešaky.

T.inron kovą
Anttfai>City,K Ja —At. 

lantic Flint Glass W«rkers* 
unija ir National Manufae* 
tiws* Assoeiation nf 
PMW(>d and Blėwu Glass- 
wnre misifatė Įmlaikyti,se
nas algas ir 5Į4 dienas dar*

KAUNAS.-—šiomis dienomis' Gruzdžių^ ir Žagariui 
apylinkėse siautė smarki audra su lietumi ir perkūnija 1 
Suardytą daug trobesių, išlaužyta medžių. Pavyzdžiu  ̂į 
tik Parkaičių kaime (Gruzdžių valse.) sugriauti 8 j 
bestai. Bartkūnų kaimo ūkininko Meškos svirnui n®*] 
vožė stogų. Pagavusi stogų kaip parašiutą, vėtra paki-1 
lusi nešė tiek toli, kad ūkininkui vėliau teko lauke J®* 
ieškoti ir ant grėdų kabojusius lašinius’ rankioti. .* Tatipr 
pat nukeltas didžiulės mūro daržines stogas ir nusvirę^ 
tas į šalį Beržėnų ūkininko Mikalausko. Nors nuoafe-; 
liai dar neapskaiČiuoti, liet spėjama, kad jie tais dideti-T

MOKSLININKAI KVIEČIAMI DIRBTI TAI
Prancūziju, rugp. 2.—Čia pm^edžiauja Tarf^ 

tautine kąra priešų konferencija, kuriai ataiuntė svrtK 
kininu) laišką garsusis mokslininkas prof. Albert 
stein. ■ - -J

Prof* Einsteįn savo laiške kviečia visus imsaUhff 
moksliuinkim visiškai atsisakyti dirbti karui tari prwi 
dėti saro išradimais Kariavmio prietaisams-—giūktajjRj| 

Ar mokslininkai paklausys draugo Imlso, po*W 
dys netolima ateitis* 1032 metų pradžioje įvyks teĮĮgj 
tautine misiginktavimo konfetėnei ja. kurios metu 
linmkuį galėtų rasti gražios progos jmvikšti 
ningą nusistatymą* ' ' . . / \

KATALONUA OALAUJA AUTGMMt ■k

ItorretoHu, Ispaniju, rugp. 2. — KAtaloiujoje, Ira 
nijos vaistytai provincijoje, įvyko tailsavinmt nutoMH 
jos klausimu. Katakmiečiai labai veikliai dalyvavo ■ 
kimum* (1X1-procentų rinkikų) ir nubūdavo, kad Kfej 
Jonija turi valdytis savarankiškai.

KataMjos- taiklnasfe premdcntim pulkininkai 1 
via susirinkUBial tūkatauthau miniai praneš tą 
mą ir pareiškė pasitraukiąs iŠ saro virto*, nea jo < 
jau baigtas. Itot MtririnkuRoji minia feiukė ir 
pulk. Maria pasilikti pretadento vfetofa* Tb4a

tart| dar vieniems metams.
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apikr. Liubavo baŽnyt- 
ny įvyko gaisras, kurio

41 Nfcv Hgųtarrrfųį *teįp taip

em kam Pr. Janulaičio ir 
parapijiečių pastangų.

Valsčiaus adinintetraeija 
birželio 3d d. sušaukė mri- 
tatpį pasitarimų, dėl nusa
vinimo bažnytinė® žemės 
®klwv W>Ttal< J pritari* 
mų buvo krieata® ir rieto® 
klebonas, tat kadangi tuo 
laiku ji® tavo ftjauliiK^ 
Lurhara K<mgriw (yaUčitm 
ta} gerai žmojū) nei p<U da- 
lyvautį nei atstovo įgalioti 
negriūta

Įr tuo pirahwritamm nu*

t ko Juozo lentpiūvė su netoli 
Lj mmomi® mašinomis ir ki- 
Hta iavuntorium. Nuostoliai 
L fltafcift 70,000 litų, tamtpid- 
L v® neapdrausta.

Atnumraii Jį. tad ***. J^L

L rataybčs teatraa apdraudė 
[ ra® pramijm iki Ifol dar lw- 
tg^vo, ne® kaip pasirodo, Iw 
Litavo* teatru® yru risų rife 
MteJtų ĮK*rdraustaB.
S Pbmiaųsia, tadra® yra 
į apdraitetas Lietuvos valsty- 
LbWje draudimo įstaigoje

į&riijoj. Vflkfečm gi WTU 
liBu t^itrų yra; peidraiųfo 
net Japonijos apdi^įįljųm 
fttaį®4^, Kai Im gante® 
japonų sutikimas, kurte fi- 
mmgsi gauti dar šiomis <W- 

teatro draudimo pra- 
W* tuojau bus jšm<>W»? 
Tikimasi, kml tas visa, ųe- 
jacintą, premija išmoki

ras KO OTAMS
t» iškišų, švekšno® yų|s- 

valdytai pritrūko »vy- 
Kasinėjo, ieškota kimi- 

MnMo po valsčimte terį- 
SiOTnčja Prari- 

derybos «ų vietos kle 
į “tara. Pastarasis nebūdamas 
Lgamėtoeios žemes suvinin- 
Kta 0 tft W>m» vųldydfik 
pas, atsisakė, ta sutikimo 
Btakžtesnės bažnytinės vyre®- 
rnjtas, jokių pardavimų ir 
tųminųnedaryti.

rara* tuoj žmones kuo greL 
čįąuriai taisyti >elta-

Luw § & i* sakyklos tas 
dalyta tavo žmonėms pa- 
aiškintas, jr, einant Dažny* 
rimta® įstatymais visi pa- 
gįpglpsiejį (pp nusgrinimo 
akto asmeny®; L > Būdvy
ti* (VįribW)? Batiktys. 
Penkmiata ir Jimius išskir
ti iš tikinčiųjų tnrpw kaip 
ųžgmbikai Lįžnytmm turto.

l?e to, pats nusavinimo 
aktas yra gana nefolMita jm- 
rašytas, ir turi daugybę 
klaidų; puv;> šyekšim kle
bonas vėlinamas Jidhjytiuės 
žemes ųūvįninM nusavinto
jo sklypo mMiai niirodyti 
f jk ii dviejų pusių, o iš kitų 
dviejų neįmsak^n ir k.

gimkam wmtmo .

Liepos 1 d. Vištyty kilo 
fe' W trUiraįy.

■ “ ‘ Gaisra® kilo ii viepi) kami
no ir taip staiga išsiplė
tė, kad per pųsvafotai jnu 
liepsnojo 10 trobesių. Su
degė X kiaulės, vienas ver
šis ir daug daikto tai ūkio 
imJargų. Padaryta dideli 
mutetoliai. Gesino Vištyčio 
ir Vokietijos gaisrininkai.

■CSC*V*VBCBKBS9BHE!SC9E9B9E9HSSSSSEh

• Vaižgfmta

į. Vilniaus Pilies Pasaka

tf-i

V-. Dldyris Lietuvos kunigaikštis, dėl savo darbš- 
tn$&) pramintas Didžiu Lietuvos ūkininku, suina- 
f^^tetetutydiūti tokių tvįrtapįlt, kad jokie prie- 
ĮĮĮnrRkni negalėtų jos paimti/

C * Mmnauyta — padaryta: toks buvo Kunigaikš- 
Sti. Išsirinko labai gražiu® Panerių kalnus ir aut 

Ščiausiojo ėmė vežti didžiausias tašytas uolas 
Žagtas plytas. Vargo buvo neišsakomo. X ta 
vežimų reikėjo pajungti bent dešimtis jungų

L Pagaliau visa medžiaga parmota, pamatui j>ą- 
ĮtKi raudonomis žiotimis *įpp«> plačiausi perka* 
Įt Prie pat jų krašto stflta kaltai akmenų, be- 

ūčių tik valandos, kuomet nuriedės gilmnon 
prisiims visti sunkybę statomųjų mjįrų- & jų 

vienas tikra® milžinas akmuo, gausių® atgul- 
|pat kertę.
Vilniaus pilis turis tat idar niekur nen>gčto 

mo, ne® ji gaus ginti visų Didžiojo Kimi* 
icio šeimynų: čia norima patayti SostinK Xr 
Hk kmiigmkščin gyvybę* gius viso krašto 

ktavę ir šlovę. »< MA
Gražus tai kraštas tie Paneriai: kalnais kup- 

ista npčmjs gumbėtas, miltais pasiliauta nuo- 
*Iys. Jo negalėjo nepastebeti Kiuugaįkščiai, gar* 
Įto karžygiai, garsūs ir švelnasieliai svajotojai.'

Didžiojo akmens i kertę padėtį atjojo patsai 
' * rimukas būrin dvtadnkų, pačių prnšmatnių- 

kunigiwaidilų, žynių ir imtthiinkų — vedi-

g Ir tarė Kunigaikštis kmngmta?
; — Galingųjų LHuve dim binmi, jų valio® 
k tarų niškintojur, kvapata M'nfW >r ririnųjįi 

riilių aukotojai, iwtaykitg data man, kas pla^ 
^nje mtma kmdta^^R^0 **wl labiausiai patik

li jiem®, tas n»įktų jiem® nhHti, idant jie par 
nritius alolsdų luo® mūrus ir dan tų

*

lU^OŽO* BOKIT4
Lri*g«wra, IWr$ ap^ 

taokflM tranki | Imikiyiit*

IMdt Hftad V*H. ttkstilĮ* d*ib fatekų įtartina, J* norite iW«- 
porinau, bet p m gią^AnariHĮi.

*VBHTMt0 NAUJA

sakas J urisirko gimtu kapel.’ 
išaulių vidur, amatų mokyk, 
kapelionu ir šv. Petm ir Po
vilo bota vikaru ; kun. K 
Daukantas atieitlžiamas nuo 
kapeliam pareigų Šiaulių 
vidur, amatų mokyk; ta. 
M. Katinas Eržvilko vika
ras ir vidur, mokyk, kape
lionas Šiaulių Bv. Jurgio 
pųrap. vikaru; kum Vai- 
mušta Kurtuvėnų vikarus 
Statfių ŠV. Petro ir Povilo 
tam vakaru: kum Pr. Bį- 
kiiįas Tytavėpų vikaras Jur
barko vikaru ir gnnnazijos 
kapeliomi; Jmn. A. Byru® 
Šiaulių jfurgio pttW- 
vikam — Vandžiogalos vi* 
kariu •

Betygaloje liepos 25 d. J, ..
šv. Peti-O ir Povilo Uita, vi- j & Metrajuilifta Arkivysta-

Ltepo® H d. i 
atvyko liatavių a- 

itariki^ių ritaffltata ^rių 
.4uww }ie- 

tiiriiĮ
Kk^uraija susidėjo iš *V 
ioafoių. IMyfoltum, M 
cksfoįraijo® dalyvių tarpe 
buvo ir vienas įietuvi® vii* 
nįefis Vilkišįu® Jo para ta
vo pažymėta, kad jis yra lie
tuvis iš okupuoto® Lietuvos, 
Kai Vilkišius nuėjo pasiim
ti vizos iš lenkų konsulato,, 
tai lenkų vnldinuikarpakelt“ 
triukšmu ir pradėjo grarintį 
ųediiosių vizos, tat Vįlkišijte 
mokėjo gavo teira® apginti.

■f .. . _ ■- -:■■■■........•-- -

>WW AVKOk UITŲVOJĮ
Liepos 8 d. Panevėžio »p. 

Miežiškių valse. Miežiškių 
vienfo Jauke griaustinis niiv* 
tfoąi nutrenkė gamųsių kar
ve® pil Stasę Žilytę.

Šimonių vata*. Otanių km* 
žaibas nudegino pi£ Goge-

JŪJ MUTE Wl 
tsųnsuTL

Nufa-Tooe imttira iino
>'Ių Ker* KYel®*t*4r «llprnm«* '4Js hv 

i»rt snjltii, ąjęilrl
iYRilm ir jimikliM f>r- 

KNiihI IIHkn NliMlrrntt škuitaniHi Ir 
MI Išnyksta. 'Stypt-Tone fHlpjęi Hū 

vnlo kftną nito llf^ >?rę Ir nureOltt 
* “ <w& imhiu nwm-

ift® HvPik*'* ir HtfiMU*. AįHleki*

MAUJODI KAW0 Mnum 
BUBMIKriUUI J. VOKH-

liepos 1*7 d. jau perėmė iš 
buvusio burmfotro p. J. Vi
leišio visus Kauno mieste 
rarivaldytas reikalus ir pra
dėjo eiti savo intreigas,

VILKAI MĮSMAUDtlA,
IIPIOV* 22 AVIS

Pašnšr/A (Krilnimų ap.). 
Prieš ketas dienas į vienų 
viensėdžio kolionijų, kurioj 
nakties Jaiku avys buvo sn- 
yųromoį į tvora aptveriu 
gardų, ta®teuko vilkai. Tik 
taliga avis račde, gi foLte ra- 
drasM Iš ditalfo talko a* 
ritį, tik keletu teiMisiliko.

..... ..t,_________  .

KUNIGŲ PKKMAPfOS KAUNU 
ABKmSKUHJOn

. Kuli. A. Petraitis Šiaulių

taras Ėi-Mlko vifl. nioky^ll*18 SJęvireetas 9^!
_ 4, nln'?M M |Mi»rąšylclte jį na*-los kapelionu; foru J- Kor- naująją bažnyčių* Bažnyčia u urmininko.

*■!

Sunkiomis, giliomis mintimis apsiniaukė se
niausiųjų ir gudriausiųjų kunigų gymiai.A Susi
raukė išmintingosios kaktos, užsimerkė akylosios 
akys* Giliai galvoja, iš ugniesburia, tariasi savo 
tarpe, ajaimena senų senolių papročius.

Pagaliau atsako siivo viešpačiui;
—- Didis Lietuvos Valdove! Tu pats esi dievų 

išrinktasis jų tarnas. Jų norus ir pats gali patirti? 
Bet jei būtinai mus klausios, tai žinok: Lietuvos 
dievams visų maloniausiu atiku būtų, jei išsirautų 
tokia lietuve motina, kuri pirmutini ir vienatinį 
savo Įsčios vaisių —? sūnelį gerą valia gyva pa
dėtų po šituo didžiuoju kertes akmeniu.

Nustebo Lietuvos Valdovas. Nustebo ra wd 
jo dvariškiai. Taip, tikrai. Tai būtų brangiausia 
auka. Tik iš kur ? gmith Nuo pat pradžios pa
saulio dar nebuvo girdėta tokfos aukos,

VU dėlto liepia visiems tariiiunkams ir ki* 
tiems mažiesiemsdvasinįnkante apeiti visų Lietu- 
vų besikliiusuiejant, ar neišriras tokia Tėvynė® 
mylėtoja, tokiu jos priešininkų svetimtaučių ne- 
mėgėja, kuri apsiimtų net tokių savo kraujo ir sa
vo širdies aukų dievams dovanoti.

Neilgai teteko kunigams klajoti. Vokiečių Lie
tuvoje taip nekęsta, jog jau trečių dienų kunigui 
rado tokių lietuvę motinų našlę*

Atradę ji stivo vienatinį įftrnt jaunikaiti, jos 
senatvės aprūpintojų* O buvo tai jaąmfoūtU pe 
tik gružus ir motinai geras, bet dar ir išminties 
vyras* '.■■.'■■■■ '■■

Nesipriešino jisai motinos valini ar ten kunigų 
skelbiaimi dievų valiai’ tiktai norėjo ištirti, ar 
tai tikra yra. dievų raliu i

Įr pųiraM Kunigaikštį, kad jum leistų tris- 
kurt paklausti kunigus: jei jie ąttakya fi;; karnai, 
bite tai lįehtajufimte tetiktai; jog dievų vylių tik
rai žinot jeigti atsakys nvtinfommi, bus tai ženk
las, jog tijį savo prasimanymus skelbia.

Kunigaikščiui sutikus, jaunikaitis paklausė 
kūųįgite/kaip jiems rados, ta yra vtane pašau-

— Netiesų! drųsiai— drąsiai atsakė išminties 
vyras.— Aš žinau daiktu dar saldesnių, dar leiig-

ąeMt®er«ęsBamB8SE3ass3«es5sseB8^^

L až rista saldesnis,
'2^ už vjsta lengvesnis ir

* 3. užrista kietesnis?
Neilgai tegalvoję, kunigai atsakė;
— Visų saldžiausias pasaulyje bus laiikJnių 

bičių korysi visų lengviausias, žinoma, bus lauk inio 
paukščio pūkelis, o visųRečiausias bus **- Kuni
gaikščio kardo plienas, kuriuo jis, sudrožęs raite- 
iiui per galvų, gali jį per pusę perkirsti lig pat 
balnui.

— Netiesi;! drugiai — 
\ . . - 
vėsnių, dar kietesnių.

Nujau, tanokų l
—- Gi motinos pienas kūdikiui už medų sal- 

deRiis,
gi kūdikis ant motinos rankų už pūkeli leng- 

resnjs; >
gį himm motinos širdis už plienu kietesne, jei 

neplyštių atiduodant ninne taįp baisyu mikiin- 
kinti. .• • -.- ■ ■’../ . ;-.fc :
' Ir sutiko KuiiiguikŠtis ir visi jo dvariškiai ir 
susirinkę Žmonės, jog ^minties vyras tiesų pasa
kė; jog tai neims Lietuvos dievų noras tokio® aii-^ 
kos. Ir; liepė jaunikaitį ^įleisti. *

Ir vėl įsuk? KuuigsikStU kimigams teirarita 
kokios aukos Lietuvos dievai tritalauta tad Jo® 
sostine būtų nesugiiuunnnmf Kas iš visų Lietii* 
vok turtų liūtų dievara® visų malomaUsU® i

Jy vėl apsiniaukė giliu rūjH^iu visų kunigų 
veidai. Vėl jiė galvoja, buria, auka® degina, MUių 
totalių impročius atsimena. Tris dieniu, tris nak
tis tavalgę, tainigę, pagaliau atrakę savo viešim- 
Muh- / ■• f- r. -■..

į- Didis Lietuvos XruidoveL llalnniimxiH Lfe* 
tuvta dievam® auka Štai kada bus:

Jri Lietumi dievai tapriėmč, kad raimvčs pu- 
pratimu po Aoričs akmpnht atgultų jrimitaftta 
tai aišku, tad i*» tuo pat akmenių turi atgulti 
im rgaitė, lygiui graži, taip iv nieko pikto nciima- 
ųantt: inaę&ta yra senų scuimishls ųe tik lielt*

4 impratyn, kad, norint

LIETUVOS ALBUMAS
W® PWSpt® OMWSH>

Kukvienas puslapi® Jnlnti 
gražįu fiaveikslu išpuošta®. 
Kiekvienas betas privalėtų 
įsigyti šių knygų* Altaim 
patalpinta atvaizdai visų žy*

tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jo kaina buvo $4,00,
Dabar gausi tik už <1lolęrį.

- ■ j 4'  ̂i i
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lienes Domicėlė gyvemimųjį 
tmmų, uaimišp njmmw ta* 
vmį jo® Rilių Petrų 20 me
lų ainžimi®, ir pritrenkė pa- 
siriępwiiis pas Gogelicuę 
nuo lietaus Mažylį Kuzį ir 
jo seserį Anelę, iš to pat vai 
Žubiškių km. Pastarieji du 
atsipeikėjo. Pati GogelienS 
išliko žaita Wldirsta. Su
degęs Gogrimne® namas, a- 
pie 1000 litų vertes, ap
draustas nebuvo, Gaisro me
tu sudegę pammw tamsis 
įvgįrus turtas, 2000 litų ver
te® ir 120 litų pinigų.

Ukmergei «P«kr. iškritus 
lietui su perkūnija, Žaibo 
taW užmušta pik Skominie- 
M Anele Ą Pabaisko valse, 
^kaminėlių km.

Mtaj tawįi<miiįįt ptniįv

KOTUS TIESUS
NMUS TIIR UDH

neesą

Amerita® kommrijo® sek* 
reformų® padėjėjas Dr, Ju
lius Kleįn ravo kalboje per 
radio paraišfo“, kad Ameri
koje kiekvienos trečias gy
venamas namas turi radįo 
aparatų, * .

$mį|8 mėtai® per pirmuo
sius keturis mciiesiua Ame* 
rikoje parduota 7X,(XX) radio 
setų, kai tuo laiku pernai 
parduota tik 41,000. Tas'ra^ 
do radioauginių.

, Daugiausia radio apavabi 
naudoja Amerika, Danija ir 
Švedija; po jų seka Anglija 
ir Vokietija.

: Tikdinf* donnS 
sOti Y*d* prifirataira- 
nątyte prie dra*o« kteMlV5*. ** 
Pmt 8h lalistekie.

ii stiprų mūrų, reikia po juo užkasti gyvų® Žmo
gus. . '•• ■ '/•

jr įsake Kunigaikštis burtininkaųis ir kįtiėms ' 
mažiesiems kunigams suieškoti pačių nekaltųjų 
nungaitę visoje Lietuvoje ir atvesti į Vilnių, kad . 
taptų dievams auka už visos Tėvynes laimę ir lais
vę. : ’

Neilgai teteko kunigams klajoti, 'Lietuvoje 
mergaitės kone visos bilvo gražios ir nekalto®. Bet 
kurių, atvedė, buvo gražumu lygi Lietuvos laukų 
žiedui; jos akelės žydrumu buvo lygio® Trata nže- 
ro gelmėms. Irmutės pikto nieko nenuvokiantis.

Jkdtniš sužadėtines rūbeliais, Žaliu rūtų vauii- 
keliii ant galvelės, laukiniu Žiedų glebių mažuti 
rankytėse, Šypsodamasi ir vien tik savo apdarų 
ir gejyteinis džiaugdamasi, ji ramiai sau atsistojo 
griovio gilunsoj^ tar turėjo nuriedėti anoji di
džioji uola, lyg virai nenuvokdama, jog jai fote 
pikto gali atsitikti.

Visų širdis 1 save palenkę, Visi sudrebėjo ul- 
Jaųtimu. Bet kų padarysi, jei tai tokia tariu Lie- 
tuvite dievų valiai

Kapų tyloje, visi akis Žemyn nuleidę gaištai 
skubėdami, šimtu rankų užkabino uolų ir stūinS 
jų į griovį) kad tik greičiau nutiktų tai, kas neiš* 
vengiama, " \ ■

Ir risi apmirė, nustėro.
Tik Kunigtukštis neiškentė. Boko prie krašto, 

žvilgtelėjo žemyn ir, visas veidu nušvitę®, links
mai aidbiko: ,

—* Visti malnntariū aukų Lietuvos dievai pa* 
ty® ratt išsirinkot >

Griovyje šalia uolos stovėjo gyva liriUvaitė. 
Kaip ir pirma, švietė nekaltu MerūlK^tingumm 
Tik iifokV spiiųlemdu diemantai *- dri nsareM 
tadvaknnm krisdanma išmušė iš jos mukų virau 
kraptaičiu*žiislelitaįrantjųtaifailĄ A 
; Rtalbte lietuvaites aukos Lietuvon itavunvi 

|>ūU vLų maĮomaitai*, ir Vilniau® pili® tavo atip- 
' 'imta

fttetai KnulinuHtis tų nekaltybei mrairafo ***

»»<ĮMNi



ArirtfeOfmttt* Mirtorij* 
(Grriką Myttalorij** ttap*- 
neita) <m paveiketata. Lkta- 
rtą kalbiu ttguM* Alyra—50*.

jtairio* orracMi

Trjn.KMdriri-KrikMIcmi*, 
lydąs ir TnrU*. Ptaokinan- 
U apysaka. Para** T.Vyl- 
niauikaa Vert* P. B,..,,'--.^.....AGa

TnenjH MkahyaUUai—labai 
traitt* potakaityniti apta į* 
vaidui tyverimo atoUlkimu*. 
para** 5. ‘ Tnhrydrt «—*---- <5*.

TartoNarma—mokalUikipa- 
ritkaitymiti. Parai* Uosis—.45o.

GtnmM—apraiyniaa apU 
genima per Tlvą Fatarą-FL 
lipui*. Vart* Kum P* L, —15a, 

TriNduto-~Btao&d — rūky
mo kenkimą* j pagal <lr* NL

Užkdkta Marfel* i* Bar^ /

"Somebody įranta w to anawer tba 
<MMtao. *Whae makt* a woa*a 
btotaitair" ’ ■

“Sny tint w« caa't recomiam* aay 
•pertai makt <£ f<ea powder«"

į WHAT MONEY SAYS

BA'RB^IHKASArtoutkri*, TMCpį&fo 4 <L, Įwl

RAM KO ADS “T

“Money talka" I“Ym, W ‘farewe1V ta the only totai Į 
U ever «*y« to nw.” Į

! la6ndry manager I

MWhnt <to you do for a UvtaR 
Saftibor

Ml’ve de ntanager ob s laundry." 
**What’s tbe name ot the laundryt’ «EUxr Ann."

Oi, daugel vargo iškentėjau, 
Sunkiam keliais už keliavau. 
Ir visa tai, ką taip mylėjau^ 
Oal būt jau amžiams užmiršau.

z- Juk vargas Apaudė naktį dieną, 
" Rūpesčiai tamaūs, lyg naktis

X Ir karti ašara ne viena - 
Vilgė drąsias mano akis,..

Dabar tik žodžiai motinėlės, 
Tėtušio skundas tąks tylus, 
Rodos iš kapo prisikėlę, 
Jaunystes primena laikus;

Ir liepia džiaugtis ir ilgėtis 
Tuo ilgesiu visiems šventu 
Ir vėl šventai, tyrai mylėti. 
Bet žodžių tų... nesuprantu!!

Net daugel vargo iškentėjau, 
Sunkiais keliais aš keliavau, 
Ir visa tai, ką taip mylėjau, 
Gal būt jau amžiams užmiršau...

Petras Kupčianas

HELPINGWILUE
■■ ■ ■ ■ -. »

Mother—Merej, Bobby; what are 
you dolng to \VHtte*

Bobhy—We’re just £obW for ap-
ptes an’ I’nt helpln* tam to <et ome. Uay0 draugas?

WAS TOO SLEEPY I

BLOGI DRAUGAII < *

Į nuo vieno nuliūdusiojo jaunikaičio veido
Į ’ nužluožts <8trui - J ; I v -
Į Ne vieno jaunikaičio rūpestį palengvino;

Ne vieno jaunikaičio brangiausi* sielą su aavinį į am- 
| žiną laime įvedė.” *
į Tai visa padaro geras ištikimas draugas.

*Ne vieno jaunikaičio širdį sugraudino;
Ne vieną jaunikaitį pavojuje paliko;

I > Ne vieno jaunikaičio nemirtingą sielą į amžiną pra* 
I ‘ . pultį su savim nuvedė.**
J Tai visa padaro blogas paviršutinis draugas.

Į Taigi, jaunuoliu budėk ir paklausk savęs koks yra

Į Vieną pavasario dieną stovėjo uoste mažo ūgio žmogus, 
atrodąs kokių 45 metų amžiaus Jo veide reiškėsi liepų- 

Įprastas džiaugsmas. Jis stovėjo pasistiebęs, galvą pakė
lęs aukštyn ir žiūrėjo į besiartinantį laivą. Šis laivas at- 

Į nešė jam to džiaugsmo, kurio jis taip ilgai laukei jo žmo- 
Į na ir du vaiku. Vienas vaikas turėjo viemioliką metų ki
ltas devynis. Atvažiavęs į Ameriką/čia jis sunkiai dirbo, 
Į vargo, bet atsimindamas tuos brangius asmenis, žmoną ir 
Į vaikelius, nauja jėga pradėdavo kasdieninius savo vargus 

«ch ton ura turėjo vilties, kad ateis tas laikas, kada vėl galės 
the^nSn on the ttart yoa |sū jais susivienyti. Praslink^ aštuoneri metai, kol su- 

m tope pinigų laivakortėms, ir tinkamai vietai pradėti iš
*wakc iw ettough to įmen. Įriaujo gyvenimą. Dabar jis džiaugsmu apimta^ nes visi

UPIN THB AIR I J° vnr#ėi nyksta ir artinasi džiaugsmo valapda.
J Laivas atliko savo ilgą kelionę, sustojo uoste. Žmones 
| pradėjo lipti; tarp jų jis pamate savo Žmoną. Nusisknbi* 
[no pasitikti. Moteriškė žiūrėjo į jį, lyg pirmą kartą pa* 
Į mačiusi. Vj’ras su ašaromis akyse tarė: u0tan, ar nepažis- 
[ti savo Antano kuris laukė tavęs ašttlonerls metus !’* 15- 

tirdusi jo balsą moteriškė teištarė, *■ Antanai!’* ir meiliai

< • i''.

1 jį *»iMsikabin®C Džiaugsmo.ašaras riedėjo ja r abieju 
dtis< T:w pats rrginyn jmsikartojo Mt teveliu ir vaikais, 
kurie buvo ta* paaugo lierniukaL Atdnj;nivle pradeda iŠ r 
naujo gyventi Tėvas, nors gyveno vargingai, vienok ne* 
paliko savo tikėjimo ir dabnr.atr-jii^ seknWkmiiii, šei
mynėlė rentįki eiti į Imžnyčią, kad padėkotą Viešpačiui 
už aidurrtą^iM malones. Sūnūs neužilgo pradėjo dirbti ! 
ir ją nanxdy|o yK^jmtavo ramyM; vĮste puikiausia jiems 
s4‘kėsi. Taip begyveimnt prabėgo dyeji metai, '

Vieną vakarą; kaip paprastai, terai lauke savo vaikii, 
kurie niekados nebuvo laukę vėliau devintos valandos, 
bet ši vakarą laikrodis išmušė vienuoliktą valandą, o vai
ki) vis dar nebuvo, JTevai nuliūdę sutarė eiti gultą, Už
migti negaHjo; per galvą lėkė visokios mmiys — visokį 
atsitikimai, kurie•galėjoįvykti, *Taip prabėgo valanda iki 
išgirdo ką einantį laiptais, Tėvai greitai atsikėlė many
dami kad talnūs parėjo, ir išėjo ją pasitikti. Durys ntsi- 
dnre ir jėjolftnns. Motina pradėjo klausinėti, kur jie bu
vo ir kas atitiko. Vyr^nU sūnus trumpai atsakėj ^Sfes 
nėsiune daM* mnži vaikui, bet suaugę vyrai ir galime sa
ve apsirupinfi!** ištarti žodžiai Imto lyg peilis įsmeig- 
tas i motino* širdį Nebuvo reikalo daugiau klaUsinėti kas 
atsitiko, nes }i gerai suprato, kad jos vaikai susidra,ugavo 
su blogais draugais. Tėvai su skausmu širdyje nuėjo gul
tų, netardami vienas kitam ne žodžio* '
. Nuo to vakaro tas atsitikimas dainai pasikartojo, Ix*t 
tėvai daugiau nelaukė savo sūnų iki vidurnaktios. Tai 
buvo tik pradžia šriinynos vargo. Už kelių savaičių nelai
mingi jų vaikai pasirodė įgyje įvairių blogi) papročių nuo 
savo draugų kaip girtuokliavimas, lošimas iš pinigų, ir 
rūkymas, bet kas tėveliams labiausia buvo skatulu, kada

• vaikas nustojo eiti į bažnyčią sekmadieniais, Tėvai nuo
latos meldėsi, kad pievas duotų jų vaikams suprasti savo 
klaidas. _ ' ' "'f r *

Jų maldau Dievas išklausė. .Vieną dieną atėjo motinai 
mintis, kad aplinkui juos gyveno žmonės be tikėjimo, ir ji 
manė — jei jie apsigy ventų tarp gerų žmonių, kurių vai
kai be abejo yra gerai išauklėti, tai jų vaikai irgi biskį po 
biškį susidraugautų su jais ir įgytų jų getų papročių. 
Motina išreiškė savo mintį vyrui it su džiaugsmu pirma- 

. dienį išėjo ieškoti kitos vietos gyventi. Rado. Parėję 
namo, parakė vaikams, kad jie ketina persikraustyti j 
kitų vietą įeinantį Šeštadienį, iy po paikojo jįems apie 
naują vietą. Jie nieko neatsakė, bet jų pasielgime galėjo 

. tėvams duoti uupraątiį kad jiems nepatiko tas kraustyma
sis. Atėjo kraustymosi diena ir su pagalba kelių gerų 
pažįstamų darbas buvo greitai atliktas. Nors buvo kokios 
dvi mylios nuo senos gyvenimo vietos, liet vistiek vai
kai susieidavo su savo blogais draugais; atmainos jų būde 
niekasnepastebėjo.

.Pagyvenus menesį buvo matyti, kad vaikams nubodo 
kas vakarąjaip toli eiti pas savo senus draugus; dabar 
dažnai, parėję iš darbo, tik išeidavo pasivaikščioti ir tuo
jau vėl grįždavo namo. Tėvai pastebėjo, kad jų sūnūs į- 
eina į gerą kelią. Jie turėjo vilties, kad neužilgo jie bus 
laimingi, koki buvo iš pradžių. Bet ne taip lengvai atsi
kratyti blogų papročių, kaip juos įgyti, praslinko metai. 
Vaikai pradėjo kalbėti kitaip su tęvais, reikšdami jiems 
meiles ir pngariios. bet dar neprašalino savo kelių blogų 
įpročių. Vieną sekmadienio rytmetį motina pamate per 
langą būrelį jaunikaičių lyg laukiant ko, ir paklausė sū
nų ar jie juos pažįsta. “Taip! atsakė vienas, jie yra 
mūsų draugai ir laukia mus* kad sykiu galėtumo nueiti į 
Irtžnyčią?* Daliar tėvai jautėsi vėl esą laimingi. Kada 
vaikai’ įšėjo, jie kalbėjo apie tai, kaip Dievas yra geras, 
kad sugrąžino jiems tą laimę.

Vaikai, sugrįžę iš bažnyčios, atsikltųipe prieš tėvelius 
ir yyivsnysis tare : “Mes esame neverti vadintis jūsų vai
kais, bet prašome dovanoti mums dėl nedorų pasielgimų 
per taip ilgą laiką. Blogi draugai išvedė mus ūš doros 
kęlio. Dabar atsižadame visų blogit papriičių, prižadame 
būti ištikimais vaikais ir prašome mums dovanoti mūsų 
prasikaltimą f*

Tėvų akyse sužibo džiaugsmo ašaros; laime vėl užvieš
patavo jų šeimoje.

J, Kupreričta (B. K.)

“Darbininko” Katalog

jutraKą. sąrayfliB ®r uą* 
mokrrtimra — PartUkuu. 
Tiuraifffiiiritoa —50*.

AprimdyrtM Maldai Strtu*
M*. — Vert* Kua. P, Siutu- 
iraitB* -------- ---25a.

XXIX Tanrtttrttota l«h*- 
rirtirti Xon<mra Para’?* 
kra. Pr. Bu*m M. I. (X—

MOdikiri Uirirayjt. Juokin
gas apraSymas kelfonšs į Pa- 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
GlapiroS Ivanovą... Dgiild* 
Magnus Parvalkietis________

KaUonŠ ApHnk Prtartl per 
80 dieną—Apie risi* derybas 
be galo įdomūs nuotiktai ke
lione* per įvairiu* kražtm. 
Para** Jnlins Verną. Vertimas, 
J. Balčikonio ________ _____ *1.00

Pramania** Dtanokrrtjio* P*, 
grindai. Parai* Uosi* ——75e.

Gagvii* M*aną Kun. P. 
tadeikia. Kaina .....,500.

Aritanatiko* nMaTtayra*~25e.
* VaBą DariąnraM — Rin- 
kiadK* kalta*

Pstrivka* išlikai vieno ‘ 
vaikelio. VtA* K Rakauskas Ita.

BoRaritattta — Kas tol yra 
bdievismSs ir jo vykdymas

; įvijoj
Žaidimą Vririkae-^SaVyMa 

vakariniams ir gegnUnims su 
gaidomis. Šutais* Matas Gri-

( goria' ,, ...... . - ' 50a

Laimi — (polms). Parai*
Vaitkus____ .o.......I,______50«.

Atsargiai «i VgnM. Vert!
M lenkiuko kun. K.
Z MttaąTikijtaM—'KaiJkini- 
mas pagrindą mitai) tikijimo* 
Veri* Jonas M. Širvintaa.__J50e>

> Lietuvos lenkia!. Ifieldo
J. Šeškevičius ir B-vč, Kau
las -- -------- ------ Jit._________ ^6.

tmą* ir Krttak: Dekhma- 
rijo*, Monolgai ir Dialogai. 
Para** Juosas V. Korta .....-*0e.

Graudis Variraral — Ver
ti Vysk. A Baranauskaa—IOe.

RaotaristUkuattawijo»-Su- 
lieturino Kun. P. Jttįkaitis—15e.

Kristaus Krylu*: Staeijoe, 
Grandis Verksmai, Maldo* Ge
gužis, Birželio ir Spalių m*- 
toliame. IMeido kurt K A Va* 
gys --------------—.—;---- 2ta.

"■ Draraui Karaliau*. —.Su* * 
rinicoKun. M. GuraleriČiias;
ta apdarą 75 eenUil, au 
darau ..............—    ,ąi.Ob

.50

Soci<hx»xi ir KriklČtotytaK $
IW V, Jurgitą

Iniogtu Ir dyvnolya Para-/
Si knn. P. Bučra 

žydai Uetuvoja. Parai* & ,1
Kaunietis

MaWtot GalybA IdorilkM 
pieiinys IV-tc fiimtmeMo krt 
klčionybčs. Lietuviu irai 
Ifigtildi P. U a

Apsirikimą Komc^fa. At4* 
tikimas is Amerikoniško r* J 
rimo. ISguhls Lapena 
ko.

Jono Ktnftd Eilli

Lietuvos Albumui. Sn jįi- 
veikfilata ir nprniymnh....,

Trumpa Apologetika artai *| 

rali knn v, Zajai>čwta*J*
K| Kiekvienai KaM^i 

Tari žinoti arba Moktti?™
Maldą RinkMii, ImltRim"1 

rir*e!i*ta

Maldų Rinklnilis, juodrii' 
viršeliais _

Dr. Vinco Pietario R«lta&
Istorijon apysaka, Drt iomkt’Al

Apie Apdraudę Parai* J.uj
S. Varilhuaka* .. ........j

Moteryrt* ir ielmyna. Vtaj 
t* J. Gerutis — , ,, iMM

Gamtoa Pradiiamofcifii

Limptmotioi Ligos ir kafed 
mw jų l&isftugotH P«rdfr jJ 
negyvoji gamta: žeme, vWjrt 
duo/orna. Parado J. BarohMųJ| 

Patrimpo LaUfcU.—
Kiin. A. Miliukas'——. —.JĮ 

Mali* (Poema). Parai* M/j 
Gustaitis. ___ _..,' ,',^M

i Nauja Skaitymui RĮygft^ 
(Dalis II). Su paveikdata-A^I

VItauottu* Luom. . Vartli 
P. Sauraaaitta .. \ iM

Vaiką Kuygri* — jm 
raikslata . „ „ Xl\. J

Mano Patyrimai DidžMM 
Kar* j, lūlft ir 191* m< 1W! 
I* Kuri, J. Ę, Jojiaitta (Mri 
pelionas)  ----- ———

Pamaldą VadovBlta, Stadji 
Grandfia Verksmai, Štidar* j 

r išleido Kun. <T. Koneevi^InC.
Moteryrt«8 Nesnardomyb*. X*į 

[jauskis. Šv. Kai. D-jMlM 
ainy,, Kaune

ŽnBkiaushtaLidkaii Para L 
A. Ruecvižius —Ji 

* J 
tvertas Gabrieliuj DklAtajj 

Tivės Alfonsas Maria G. P—J|

Religijos Mokymo MESįM 
Ra. Šutais* K. *L Škraodyaulj 

Leiskite Mažužiama AtaRb* 
Prie Manęs. Šutais* KuPr**j 
>aru

Mfiių Dainiai. Porai* K>J 
sya Puidą ^...   ——-

Anderseno Pa»akoaJmi 
eikalNims —— 
tndrjitfaitls —------—

I* KtUon*! po Europą if. 
Ariją. Parai? Pranaičių J«R*

vMALDAKNTGMI j

Pulkim ant KeUą-" Wį 
pandai Odos apdaru 12.00 iį|Į

Mažai Naujai ArttoO J 
riuą-’*juodais virleliata^.

.* •

H»y“Uita- w yoa hrtppėn to to ta for1 
avtatbmT*

“I tfrlreii to lt thre* yetrt 
mro nh hefre#M m* <town aini 
V ve Ima iip ta the altereralace.”

marriedmenbald.

/•ŪMERJUMY ŠttlM 
( A AAAN ROM AUW FfiOM 
Z A QW «XK> UMMtŠ TO 

m tone

$10 to the Gcod

n»m*““JM»‘i M i*to**tofety beta? 
tot a manM tas*.*

■ t-

-DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, A



NUOTRUPOS f

DURPYNAI IR DURPIĮI GAMYBA UETUVOJ

tenkuo**. petirylę Hvaiki^io- 
ti vfowr banką* k tiri tefeybę 
•umitL

Kabtenunų magMtaą CJraram MAokąy ra aavo žmona Auna 
Oue, oparoa žymia dainininką, ii t jammradžkd dabar praleidžia 
medraa mine«|.

burofoji
ApakęjrinajraMų kad visoje Eu

ropoje yra 33379 judomųjų pi- 
veikslų (movte) teatrų, kurie tu
ri per 14 mUtjraa aid/nių. Dau
giausia jų yra dužiuosiuose mka- 
tiww ir Žioge valstybėse: Vbkio 
t i jo j ė, Rusijoje, Prancflzijoje, An 
gilioje* Igpaaijojėų Čeehatioraki- 
joe ir Švedijoj#/

surado mangų
■ -

Nesenai vienas norvegas turėjo 
laimingu medžioklę jftrose. . Jis 
sugavo banginį (didžiulę žuvj), 
kurą kainuoja lik apie du tllks- 
tsnčiu dolerių, tat jo viduriuos* 
rastą brangios medžiagos Ham- 
bergriso,” iš kurios dąroma bran
gus kvepalai. Rastoji medžiaga į- 
kainuojaina 200 jftkstanęių dole
rių-
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1 BOliBlttAI Ht.PinATT 
'* VT.ATrrrA „

LkluvON hikratiU “MftMų Ry- 
tfljoji’* rtik>, kad Amerika* Iktu* 
vial kmraet vh mtžfart dokrių ta- 
partiųsih i Lietuvą, 1929 
per paštą ir tanku* aiMrikfcčfoi 
i Lietuvą parsiuntė 3 milijonus 
500 tąkstūiičių dolerių, b pernai/ 
1930 jnet., tife 2 milijonu 450 
tūtatanejų šiais metai*
Lietuvoje belaukiama tik apie du 
milijonus dolerių.

Minėta* laikraštis pažymi, kad 
per paukutiniu* 5 metu* amerb 
kiečuti lietuviai via mažiau dole
rių heporrianėia savo giminėms 
M pažptąmterienią Lietuvoje,

bousvucaį mmtmMo 
CARO TURTAIS

Sovietų Rusijos komisarai pa
vedė specialiai komisijai ištirti 
kur Rradingo jų nužudyto caro 
Mikalojaus auksas, buvęs kade
tas uždedu bankuose ir įvertina, 
man dviem inilijardais dolerių.

Komisarai spėja, kad caro auk- 
ras buvęs sudėtas PrancOzijos, 
Anglijos, Amerikos ir Japonijoc

j Išpeikęs LDS, darbuotę 
Seime pasakytųjį tariamų 

m. Urbtmavičiaus “imi* 
Šnokldų” (tai buvo rafera- 

kuriame buvo ragina-. 
Ira “grįžti prie krikščįony- 

k. “Keleiviii” mėgina įro- 
kad grįžimas į krikš- 

itybę neišgydys pasaulio. 
“Keleivio,” pa- 

r raute neserga ir dabar. Jis 
ę^k * pešasi, O tų peštynių 

aikys jau nei kun. Vr- 
hmavi^ius, nei' visa popie- 
J&ura armija. Girdi, nuši

lsi baudžiavos pančių, 
rbo žmonių klase dabar 
la kovų už galutina išsi- 

Jjfiosavimų iš kapitalistinės 
itenos. Ramybę galės būt 

tada, kai bus išnaikinti 
parazitai ir pasauly, už- 

tatfpfttaus darbo žmogus.
Lobai gaila, kad pasaulio 

mitynių nesulaikys nei kum 
roriranavičius, nęi visa por

|gi peštynes sutaikyti nori, 
feu jau vienas krikščionybės 
jįliusas. Vis gi geriau žino
me* nuo peštynių atkalbinė- 
Hb, nė kaip prie jų kurstyti, 
rypač, kad prie jų kurstant, 
' pačiam galima gauti guzų.

rdi, ramybe galės būt tik 
da. kai bus išnaikinti visį 

rpmaitai. Labai gerai, tet 
.‘.kaa tie parazitai? Gia vis-

kąs priklauso nuo to, katras 
katrų parasutu vadina* Jei 
duosime balsų kgmmu«taw 
tai jie isvadys parazitais ne 
tik “visų iMipieŽiaus armi
jų,” bet ir socialistus, ir fa
šistus, ir visus socializmo 
skraiste prisidengusius smul
kius' kapitalistūlius ą la 
“Keleivis,” ir visus stam
bius ir smulkius buržujus, 
nežiūrint, ar jie tikintieji, 
ar laisvamaniai. Tai kuo
met užviešpataus darbo Žmo
gus, kurį vardų komunistai 
taip pat salt savinasi, tai 
katruos parazitus jie pir-r 
mįąusiiū ims naikint? Grei
čiausiai, kad tuos, kurie pir
miausiai paklius jiems į na
gus, o socialistai, kaipo jų i- 
dėjos silpni pajnėgdžiotojai 
ir nuliui, kodą uriiami jų 
priešai, ar tik ne bus ant 
pirmo plano? Taigi krikš
čionybe, kuri stengiasi pa- 
įdaryti žmogų žmogum, o ne 
žvėrim, ar tik ne bus pa
tiems socialistams saugiau
sia prieglauda? Teks tada 
gerti vandenį iš to šulinio, į 
kurį dabar spaudoma.

Bet laisvamaniai sako, kad 
komunistai tik asilai. Tas 
nebūtų dar taip baisu, jei 
būtų teisinga. Galima būtų 
tik pasijuokt, kad socialis
tai savo idėjos viršūnes va-

dina asilais, bet juokas ne
malonus, kuomet dalykai 
gali prieiti prie tragedijos, 
ir išsivystę iš socializmo 
komunistai gali pagriebti 
savo priešus už gerklės.

Krikščionybe turi daug 
pliusų, kurių išskaičiuoti 
čia nėra vietos, bet tas yra 
ilsiems apčiuopiamas, kad 
krikščionybė aimugoja žmo
nijos teises ir apgina civili
zacijų nuo barbarų. Kadan-

KEISTO RODYMASIS

Lenkijos soBt|^|^y«iwuvoB ka
pinyne viena moteriške, norėda
ma n nežudyti, Wkisė sau duo
bę Salin jmętiįpa kapo ir iSg^rl? 
..nuodui po to iok© j duobę ir'no- 
tėjo pati irtnikraM 
laiku ęgunail 
vežš į^igoriną.^

O vienas Jk 
sidėjo sau į b»r«jHin*mito gaba
lą, kurs^«ud£M$'vargšo darbi- 
pinko kūną j timtaiųc,

k . Bet ją dar 
| aarfau ir $ū- 

■*.; 1 ' ■ 

4arbHiinkR8 į-

A. Vieiutolts

.AMŽINAS SMUIKININKAS

Kuukazo legeiula
Kas yra buvęs Kaukaze ir nevažinėjęs Gruzi- 
Karo keliu, tas, tikrai galima sakyti, nėra ma- 

• Kaukazo gamtos stebūklingijjų gražybių, nėra 
atęs jos trųšiųjų augalų įvairumo ir gražumo

||r jo gyventojų margumo,
Imogus, šituo keliu važinėjęs, išsiveža milžinai 

^feavo atminty augštus, remiančius dangų tolimojo 
kazo kalnus, jų tamsiuosius bedugnius, ledy- 

tts, sniego laukte,’ ilgas ijerkalnra, Pelyno ūko 
uitas tarpkabies ir į juos su didžiu ūžimu ir 
iksam krintančias kalnų upeles ir kur įkritu* 

vos įžiūrimu siūlu rangos ir tęsias ilgomis, 
omis tarpkalnėinis, grauždamos plikas uold- 

i kabių pakriūtės ir dugnu ūždamos akmenis ir 
ų įmolnuŽaz.
Vietomis keleivis, matydamas tokių gamtas 

uų, iŠ džiaugsmo ir didžio malonumo taip 
^tolsta nuo Įmprastųjų kasdienių minčių ir rū- 

iHų> jog jaučiasi faMmngaa įr’jmsitenkinęs, 
VtGiuojaiit Šituo keliu, ragis, kad kažikieno 

MmiŽkos rankos Šimtus metų vargusius, grašin- 
mra šitų kelių.

' Gamejiy daug mneiteieji keliauninkai alpiniu* 
tvirtina, jog tokių gražių vietų, tokių raginių 

tokio kelio, kaip Gruzinų Kąra kelias, liesų dar- *• Jtr 4 4 zi Rvcicnruosp.
Gražus ir kariu kaugės yra Kaukazo kainai 

įlėl Invb sbdMlkUngų gražybių, tet visų gražbu- 
tia ir visų brangiausi* Kiitynu tarpukalnė.

bes jau gerokai nutolo, tai 
tų barbarų randasi vis dau
giau ir daugiau,, ir kad nuo 
jų apsigynus, reikia stiprin
ti .krikščioniškųjų etikų. Štai 
delko “visa popiežiaus ar
mijaragina žmones grįž- 

: ti prie krikščionybės. Laig- 
vamamai neklauso, bet jie 
vargiai težino kų daro.

s Vaikas purtosi nuo mau- 
l dtnėSf bet motina vis tiek jį 
nupmusia, nes žino, kad 
jam bus sveikiau.

Įvykęs žydų statistą suvažiavi
mas Braaly, tvtitarijoja, orgaoi- 
ratijos prstidrata Miko Baitam 
8okoJow, kurio pratiksią čia ma
tome.

Lietuvos pelkynų plotas.y- 
ra apie 180,000 ha arba 4?c 
visos teritorijos. Jei paly
ginti Lietuvos pelkynų plo
tų su Latvijos ir kitų kai
myninių valstybių plotais, 
tai jis Lietuvoj 2-~3 kartus 
mažesnis* Sakysim, Latvi
joj pelkynai sudaro 9Ji, o 
Lenkijoj jų yra net iki 12%. 
Iš visų Lietuvos pelkynui 
plotų tinkamų techniškam 
paudojhnni durpynų tėra 
tik apie 60,000 arba 1/3 viso 
pelkyno.

nų plotai yra Šiaulių apo*'ir 
sudaro % TiR Difetuvos dur
pynų; parkui eina Mariani- 
polės ir Slažeikių -apskr. Kai 

|kuiie dmpynai, sakysim, 
' 'Žuvintu, didysis Tyrulių, A* 

malva, Didysis Raistas ir 
kiti siekia per 4000 ha ir 
tini apie 100,000;000nri šla
pių durpių. Vidutinis dur
pynų gylis yra 3—4 . metr., 
vietomis yrą ir iki 16;5 mtr.

Turėdami |okį durpių kie
ki, turime didžiausių karo 
medžiagos šaltinį kuris gali 
pavaduoti Lietuvos miškus. 
Durpių gamyba kasmet plin-

ta. Jei igdyginti 1920 me
tus if 1930 metus, tai dur
pynu eksploatacija ir dur
pių gamyba kurni bei pa
kratams padidėjo 2—3 Įgir
tus. 1930 metais buvo pa
gaminta 87,000 tonų dur
pių; iš jų 55,000 tonų ranki
niu būdu ir 32,000 tonų ma 
sininiii.

Visų šitų durpių eksplo
atacija ajieine 905 ha. dur
pynų plotų* Daugiausia dur
pių pagaminta Vilkaviškio 
apskr. 26,000 tonų ir Šiau
lių aps. 19,600 tonų, Šiaulių 
apekr. durpės gaminamos 
daugiausia mašinomis, o Vii*

kariškio apskr. raukiniu bū
du. šimiBų apskrity) dur
pių gamybai plačiai vara A- 
merikos liet prek* ake* b-vė, 
kuri per greitus ineite pa* 
gamino mašuiomm 17,000 to
nų durpių. Paskui Kauno 
ąpskr., Kauno miesto valdy
ba veda plačių durpių eks- 
ploatauijų “Ežcricčio” dur
pyne, kur per metus pagtv 
mina apie 54MM) tonų, To
liau Kaunu ir Panevėžio 
sunkiųjų darbų kalėjimui, 
kurio pagamina durpes ir 
sunaudoja savo ūkio reika
lams ir padaro' didelę pini
gų ir miško ekonomijų.

■ ■■.<■■! iiitM I . i..l ■

BgGTOTV MOMO?OW LIE
TUVAI DUOS NUOSTOLIU 
Atidavus švedų degtukų 

sindikatui degtukų gaihy 
tes monopolį Lietuvoje, pu
ti degtukų gamyba žymiai 
sumažėjo ir degtukų kokybe 
yra daug blogesne. Del deg
tukui blogumo atskiri gyven
tojai turi žymių nuostolių. 
Be tu, degtukų eksportas 
taip pat žymiai sumažėjo. 
1929 m”., kol dar monopolio 
nebuvo, degtukų eksportuo
ta 197,6 tonos už 319,7 tūs
tančius litų, gi monopolį į- 
vedus — 1930 m. eksportuo
ta tik 78,7 ton. už 152,4 litų. 
Gauta paskola iš švedų deg
tukų sindikato, atpigus kre
ditui, yra per daug didėliais 
procentais ir dėl to Lietuva 
ji lutei apsunkina, Taip > 
kad degtukų monopolis ga- 
Ijdpdmte rezultate Lietuvai 

Mum didelius nuostolius.

Važiuodamas aštuntųjį varstų Darjalo tarpu
kalne, keleivis sužavėtas jo stcbūklingių gražybių 
ir apsvaigintas baisaus ūžimo tenksmo įniifusįo 
Tereko, kuris čia kaip pasiutęs ūždųnuis^ti'enkda- 
mas, dugnu varydamas akmenis ir grauždamas 
spaudžiančius jį plikus kalnų Šonus, pasišiaušęs 
H apsiputojęs šokinėja per didžiausias uolas ir 
akmenis, lyg bijodamas ir skubcdaiuas^ kad nesu
siglaustų tarpkalriės sienos ir neuždarytų jo šita
me augštame urve. — staiga išgirsta^ kaip prie 
žinkoksai ramus šniokštimas, piinašus į jūros ban- 
teisaųs Tereko ūžimu ir trenksmo prisimaišo ka- 
gų šniokštimų. Po valandėles kairėj prasiskiria 
augšČiausia Darjalo tarpukalnės siena, ir Prieš ke
leivio akis atsiskleidžia komai baisus ir 
gražus Kistyno tarpukalnės reginys; Įsivaizduok, 
skaitytojau, siaurų, užgriozdotų didžiausių akme
nų ir uolų, nykstančių debesyse ir snieguose tar
pukalnę, iš abiejų pusių suspaustų augštų snie
guotų kalnų viršūnid, kurios iš po deliesų ir snie
gų ramiu ūžimu ir šniokštimu ūždamos per akme
nis, uolas ir kriaušius, gaivatrūkeiais, šviesiai ža* 
lin skaidriu vandenin, tegu Kisfynėlės upelė.

Kežiųau, ar yra kas Žemėj švnrettus už jos 
šviesų skaidrų vandenį gražesnis ir sfeMklin- 
gttiųis už jos krantus ir tų tarpukalnę, kuria ji 
bėga*
' Regis, jog angdai ir kitos imlaimintds dvasios 

Dievo garbė! ir žmonių laimei kitada norėjo čia 
padaryti žemės dausų, lųmašių f dangaus, ir tam 
tikslui palaimintosios tarpukalnes vidurių įekhm 
tyra vandens upelį kalnų šonus papuošė dailiau- 
sinis vasaras šalių medžiais ir žolynais, išrantė į- 
vairiomis uolomis, kalnų viršūnes teitu 

u ir dar daug ko norejo pa

t JONO KNITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui0 prisiuntęs . 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmifas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
etas. Jo ei% pilnos p.atrijotiškų jausimi*

Siųsk užsakymą i
' *‘D ARBINIJTK4’*

8645 Weat Bm*dw>y South Bbrttaų Man.

žvalgyti tolesnio kelio, kad išvengtų pavojaus ir . 
kovus. Bet kuo toliau, tuo daugiau susitikdama 
pakeliui kliūčiŲTsrigus kantrybes^ sumuša į vienų 
srovę visas savu pajėgas ir išlenda iš po uolų ir 
akmenų baisi, įnitrusi,' galinga, ir, didžiai šniokš
dama ir vartydama mažuosius akmenis ir uolų nuo
laužas, prieš niekų netesilenkdania ir nebeskirda- 
ma draugų nuo priešininkų, teškia šniokščią ir 

kahię pttsvirusių, suskilusių uolų ir sniego gabalų, šoka per kiekviena daiktų, te tik pasitinka pake
liui, —r tet nuo kalno, pamačiusi Darjalo tarpte 
kainoj sU’kąlnite kovojantį Teteku ir jų viliojan
tį, prieš pat karalienės Tamaros bokšto griuvėsius, 
puola į prieglobsti Tetekta, kuris, sugriebęs ja, 
grūdas į iiafį Darjalo taTpukalnvs aiigštmnų. *

Bet nerisada Kistyno tarpukalnė buvusi toks 
tyralnukis, toks teugus ir kariu toks gražus. Ne- 
višuda su tokiu įnirtimu, be jokios kam naudos 
tarpukalne tekėjusi Kistynelės upele, ir imvlsada 
tarpukalne temis užgriozdota akmenų ir uolų, 
kurie dater dura tarpukalnę tyrų, baugių ir ne- 
prieinamų nei Žmogui nei žvėriui. Kitada Kisty- 
iio tarpukalne yra mačiusi laimingų laikų, Įr dar
gi Inteū laimingų* Kitada jame gyranu lahniuga 
ir visame Kaukaze gai’si kbfynų tauta, kuri aky* 
tesi nuo kkų įvairių Kaukazo tautų savo kalte, 
impračitas, elgesiu ir turėjo savo valdovų, Kistyno 
ir Darjalo tarpukalnių imamų* ®wte Šitoje tarim- z 
Mm"j tevn keturi turiingį ir virairn* K«ūka*e 
garaūs. klstynų sodžiai, kurių mi'terių ^balnyčių) ' 
bokštai savo augštnmu varžėsi su žrimtmiųjų kai
rų yiriūlttfmte u gražumo —* tm Trano ir Malamo* 
Atajte mriMėmis* ,

Rliirimų urMIų riub« (įmigta) taran taHpir*

aaktį piktosios pragaro dvasios, paties licjpierio 
vedamos, suskaldžiusios uolas ir kabių viršūnes, 
suvertė jas te jokios tvarkos į tarpukalnę, išlaužė, 
išlaiikstč medžius, išmindžiojo žolynus, keliose vie
toje uolomis užvertė upelį... Tik kažinkas per
trauke jas; o nelabosios, nepabaigusios savo pra
garo darbo, pasišalino, dar daug palikusios kybot 
ant kalnų viršūnių ir skardžių pakriūčių, į tarpu- 

‘ ’ ---- - " -W-W - - i ' - - Jį ~ - Jt- . . - *

lyg kad grūmotų kiekvienai gyvybei, kuri drįstų 
šitoj tarpukalnėj apsigyventi.

Ir tiesa, Kistyųčlės upelejė učrn jokio vandens 
gyvio, o visoj tetp^^Uiej, turinčioj arti 20 vars
tų ilgio ir apie/pusantro pločio, nėra nė vieno so
džiaus, ne vienos kalnėnų pirkioj, išskiriant kele
tu įmlapiuių piemenims, kurie Čia vidurvasarį, kai 
nuo artimųjų kalnų apkrinta ir aptirpstą baugie
ji sniego gabalai, atsivaro iš kitų kalnų dideles 
avių kaimines. Ir tokia dykuma tyruoja kone iier 
visų tarpukalnę/ Retai, Idir4ie-kiu‘ taip imlų ir 
didžiausių kaip namai akmenų, staiga kreivi me
džiai ir trąši žolė, įcųrioje^laiislost taurai, lauki
nes ožkos ir kiti kalnų Žveirliai, tik vieni diųsieji 
ereliai, kalnų karaliai, savo, galingaisiais sparnais: 
taižo viršuj tarįmkalnes mų, sukdami ratų apie 
Ibdus, kalnų virždnec

Kistynu UriaikalnČ pombmgia dideliu, dar ma
la teist iHu Kisblm ledynu, iš po kurio teka Kte 
tynčles upelė. Ii pradžių ji sirsemi ir knarkia 
prr lygų skliausčių tarpukalnes dugnų, mažuliais 
amuniųis upeliais, lųrf už dvejetu randų odtikite 

> si lakeliui >tn?mK uolų ir akmenų slenksčius, Ij-g 
paiorikhum iŠ anksto kovot ir te laiko gaišint na* 

‘ v<» imjlįra, ramiai juos aplenkia ir pasislepia fM> 
ta iš po jų pxšim1y<tanm
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VAISTUI TB9NS

JFmrkiuptaa, D. V. — Trez. Denverio sudaryta ko
misija tyrinėti prohibieijo* getata ir blogusias puse* 
savodurtodar neužbaigė. Tos komirijo* pinm Wicker- 
idiarfi paskelta dar vienų priritatį, tat ne pagrindine? 
kuri trukdanti ptohibiciju* vykintojų darbų, tai V. 
teismai, dis sako, kad teisinai persilpnai baudžia pro- 
liibiciJ<h> įstatymų laužytojus.

I< AVickersliaiii savo rašte pm. Ilooveriui reiškia 
viltį kad komisija surasianti ir šaknis tų problemų, 
kurio* esu priežastimi visų blogumų. •

Komisijos darbui būtinai reikia, sako Wiekembam,

Wiekersham komisija sako, kad prohibięijfti įstaty
mų laužytojų skaičius nou 1927 metų jmkilo 12 nuoit 
Vadinasi, kolnisijų tyriuejhnni, probibicijos agentų

skirimus pinhibicijo* įstatymų laužytojų skaičių tik pa
didina* ’ ' / "

Press*. Hoovev tuirtų prohibieijos tyrinėtojų ir agen: 
tų. darbų nutraukti ir tuo* milijonus dolerių, kuriuo* 
išleidžia jųjų palaikynnui, -paskirti bedarbiam* ir riti 
prie pinhibieijog paiiaikininm.

SEMEHHB HfflHBTHJ VENSDŽUIS UUS 
DDEuy mmy Lietuvoje

šiemet* bus i.šskii<vta 
daug kaimu P° keletu ttiks- 
tanciu hektaru didumo. Bir
žų apskrity yra Ū kaimu, 
kurie turi nemažiau 400 ha. 
Kauno apygardoje yra H 
kaimų, kurie turi per 400 
ha. ploto. Didžiausi žeme- 
tvarkos dmtoi yra „ JPetra- 

^ Mflnuose ir Girstupio E — 
apie 1400 ha. Kėdainių ap. 
yra dideliu darbu ® vienetai, 
kuriu vienas apie 4.000 ha. 
ploto, kaip Taujėnų ir Pa
ežerių kaimai. Mariampol&i 
apygardoj iš stambesniu 
darbu yra 13 kaimų. Pav., 
Perlojos miestelis turi 3,000 
ha. Čia yra 260 savininku, 
kuriu laukai tiek tdli issitg- 
sę, kad žymiai * apsunkina 
tvarkymo darbų.

Tokioj padėty yni ir Sim
no, Veisėju, Seiriju bei Lis- 
kovos miesteliai.

Pauevėžib apygardoj di
desniu žemėtvarka* darb‘1 
yra 20 vienetu, ju tarpe Še
duvos miestelis turi 2,400 
ha., .kuriuo* valdo apie 300 
savininkui Raseinių np. tu
klu kaimu tora tik .4j Šiau
lių — 9 vienetai, Tauragės 
apskiv — 9, ju tarpe ir Kve- 
dimoB miestelis. Telšių a- 
pygnrfloj didesniu darbų y- 
ra 14 vienetų, kaip Kretin
gos miestas — 900 ha., savi
ninku apie M . Kalupėnų 
kaimas turi per 1,000 hm; 
jis bus skirstomas, kadangi 
ten vedamas geležinkeli^ 
Vilkmergės apaktu stambes
niu kaimų skirstyti į A’ien- 
sedžins yra 10. Be eilės bus 
skirstoma Vilkmergės mies
te apie 1800 ha. su 200 savi
ninkų, ir Kernavo# mieste
lis. Uteno* apskr. yra 16 
vienetų, Tauragnų miestelis 
bus skirstomas to eilės.

savo

«•
intoi- 

galima tu-

VsTilftąsl

be nori vienu sveiko ir veik- 
Imu įnktfo žmogus mirtų.

ŽiiMigami inkstid turi kar- 
tais attikti tokj darbų, kum 
jiem yra labai iMVojingiu; 
taip pat kaip ir nekurie žmo
nės turi atlikti dalykus, k|- 

kad noru jmnw pavojin-

tiems. ♦
Kadangi inkMai turi iš

nešti ii kūno visokias išma-

tam ir itaH Ii
ri būti
vintui M*kN4to*w «W> <*•

iartma, luadptb pagydyto, 
jo 4M tokio Mpamiuavinjo.

Kaunotinia arrikatoš ix*r-
iiftifjhm tw9#tų hiimti ir

r«nn io ty, M&taidaiM Įvyki 
trečbdM, ruflHMto * d.» 7 Vri
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turi būti ii
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tojo Korano mokėjimu, kistynų vyrai 
narsumu, miklumu ii- pasalų puldinėjimu, o jų 
mergino# — savo skaistumu: Kasbeko viršūnės 
sniegas temo prieš jų veidp baltumų; tarpukalnės 
aguonų juodieji žiedai tolo prieš ju akiu, antakiu 
ir kasų juodumų, ir nmlouiai teškančio* Kistyne- 
lės bangos—knarkė prieš ju kalbos ir dainų skani- 
bmnų. >

Gimė ir iki pUnų metų augo Kistyno tarpukal- 
nėj busimosios’žviugždės ir perlai haremų pariša- 
kų, sultonų, kanų ir kitų Azijos valdovų. Kas me
tai ilgos kuprių vilkstinės išnešdavo iŠ Kistyno 
tarpukalnės į Irano ir Miržosioe Arijo* miestus 
šimtus jaunų mergaičių parduot turtingų rnuBUl- 
monų haremams. '

Įaaimingu ir garsi buvo klstynų tauta, ir nie
ko jai netruko. Visus savo kaimynus ji puldavo, 
visus grėbdavo, vergdavo ir didelį išpirkinį imda
vo, o jos niekas niekuomet nepuldavo, niekas jos 
negrėlkluvo ir nevergdavo, nors ji ir tavo už visas 
mažesnė ir už visas silpnesnė tauta visiune Kauka
ze. ’ O tai vis dėl Alako, kuris visų labiausiai Įs
milo jų tautų ir apstatė ja*iš ti’ijų pusių migštais 
snieguotais kalnais, per kuriuos negalėdavo jų 
užpulti ne vienas Į>riešininkus, o iš ketvirtos jo* 
pusės ■— Darjalo tarpukalnė, kurioje mažute kis* 
tynų saujele galėdavo atsiginti nuo didžiausių ghu- 
jų priešininkų. .

Daug kartų kisfynų nuskriauirtosios tauta su- 
ridėjusios mėgino kei-šyti jiems — paimti Darjalo 
tmpnkalne padarytąjį žingsnį gaudavo ĮMimoketi 
iki paskutnio' pavergti kistymis, tat niekad jom? 
ta padalyti nepakakdavo? už kiekvienų Dųrjalo; 
taųaikalnet jmdarytųjį žingsnį gaudavo ĮMiinokčfi

j rtidairu, kmi4

Ą.

J jčį knm leng^ai surenka vi- 
mokint gemata ir nuodus 
nuo nesveikų kOno dalių, už
krėstų dantų ir tiežųvllįo, ir 
11, gamta žmogų aprūpino 
net dviem inkstais.Tokiu bo
du, kad nors vienas pasida- 
rytų neaveikas, kita sveikas 
ir gali atlikti darbų mm ku
rio žmogau* gyvastis pri
klauso,

ŠJąpligėj inksf ai per ligo
ti, Tę, sakau pąt pradžioje 
Šio straipsnio todėl, kad dau
gelis žmonių tiku kad kadan
gi šlapumas paeiim mm inks
tu ii* šiapligėje pilim* tuk’ 
raus, inkstai yra užkntati. 
Bet taip nėra. Šlapligė pra
sideda saldžiojoj gilėj.

Praeityj* taatų Jigųa ta
vo vadinta vienu-vardu 
“Bright’B Disease.” Net ir 
šiandien žmonės kartoją t? 
vardų. * ’ .

Šiame straipsnyje nėra ga
lima paaiškinti įvairias inks
tu ligų rilšis, ir sekanti su
trauka kai kurių interesingų 
f aktų pagt'Ibes tiems, kurie 
nori sveikai užlaikyti šilta 
svarbius organu*.

Gal sv^rbiaUria* faktas 
papieštam žmogui žinoti yra 
šitas *-. kad kūdikystės Už*

tas, IumĮ jllliatlį • |g^9SŠdg| 
da bevykta jridų ypatingų 
ženklu »ri nHytajai »|li 
gana lengvai samti egsnmi- 
nuodnmi šlaputah ir todėl 
po papeikimui Mo Hle ko
kias užkre^nto** ligos pa-

rMu iwtl b tretatoh «l
M WrtBtat tlW. Irrlpkit^ p«s
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įki puses Darjalo tarpukalnės ir nustoję didžio
sios puses kariuomene*. Ir paskui kiekvienų tokį 
puolimų, per Kaukazo tarpukalne* ir tyriaukius, 
tekėdavo kruvinas Tereka*, nešdamas j jūrų nriai- 
mingų jų puolikų lavonus ir tuo apskelbdama* kal
nėnams baisų keršytojų nelaimę ir kistyiių laimė 
jimų. . t

Tuos priešininkus, kurie mėgindavo kiriynus
apipulti per Kistyno ledynų ir kitus amžinai snie-^ patalai, nešdand su savim akmenis ir uolų nuo- 
guotus kalnus, pasitikdavo dar baisesne nelaime: 
vieni jų pražūdavo ledyno plyšiuose, kįti sušalda
vo amžino sniego laukuose, treti, paklydę delx^y- 
M‘, sukrisdavo į bedugnius, ir tiktai Mas kajp Še
šėlis sugrįždavo į gimtiniu* kalnus pranešti savie
siem* baisios kariuomenės^ nelaimės. ' /

.Ilgai paskui po Kaukazo kalnus ereliai nešio
davo nelaimingųjų kaulus ir tuo džiugindavo ki*- 
tyinis ir griaudindavo kitos kalnėnus.

Tik Vienų liedų, tik vienų neramumų turėjo 
kistynm, ir to jft neramumo ir rūpesčio priežastim 
buvo tie patys kalnėnai, kurie juo* gynė nuo prie
šininkų ii* kuriuose nuo nebtatamnų- laikų ap
sigyveno galingą mematoma kalnų dvasia Mu
aras. kuri kartkąremis baugindavo Matytas ir ne-

Idmalnvo jiems ramumo., '

rtatoja* nebuvo tikras, jog jis ir rytoj besakys 
Atokiu dėkui už savo laimingu gyvenimo, kaip jį* 
taė. štamlien: kiekviena* gerai žinojo, kad ji* 
kiekvienų akimirką gali nustoti ne tik visu W<> 
turtu, bet ir savo gyvybės, -

Kartais — kaip ims Dinaras .linksmintis savo 
rftmuofe, kaip ims trypinęt ir šokinėt po ledynus, 
tai tik rieda iš po Jo kojų Į tarįmkabwę ledo ir Bulė-

.U

’f

Atoigyvejno Muaras nepasiekianmj BUgštytoj, 
Kistyno ir Kurni kdyntuw, savo aukso, tidubro 
ir ledo nlmuose, kur niekuomet nėra buvusi Žmo-, 
gaus koja ir kur tik nųunejo, vieni debesy* ir. 
staugė kalnu pOg«*» anpildmmw it vėl išdriuky- 
dainos sniego kalnus ir griovimu

Dargi ereliai niekuomet hemiskritalavo j 
augštybtf.’ ’ •

Plati ir ilga buvo Muaro karulvstė.
Daug kenksmo ir nelaimiu prfairtj 

tp knimyjmms. Nė vionmi

Aanžasl
Ir kiekviena* toksai kalta d varios parilkitami-, 

alma* atimdavo kiriynaw k*M« ir *u- 
imikindavo daugelį turto. O kartais? hežhw dėl 
ko, apt kurio kišamo supykusi, paims nr paris 
mm kalno akmenį imklhriya į to ktaym talę 
landynę ir sutiupins jų* Arba kad Žaisdama, pa
ims Bpiėgo gabalų >f juo užvers risų avių katmU 
tie, kuri tarpukalnėje ganėsi; arta sau pasigerėti 
opipil* sniegu Kistyntlės upelę, ir laiškui nuo 
įriyno grožiuojasi, kaip tųslė ištvinusi iš krinta 
tapilįa sodžius ir kone ptaę tarpukalnes. Dhu- 
l^taia nekentė kabių dvaria itažiotojų, kurie 
drįsdavo pririartmti prie-j® karalystes, kur dta- 
jjplm buvo taurij, laukinių tau ir kitų didelių žvč- 

’ rių. Nedaug jų ti^igrįMavo namo; vitvuis dvasia 
pnsnuinguH įnutavo į KMynrie, kitus tmriiiimla- 
vo į ijedugnins, trečiu# staKydaro debesyse ir 
jau mtegyviui nuversdavo nuo kailių, o (kai ku
riuo* gyvu* paimdavo į mdris^T ir hikjdnvo savo 
kamlyrtėj. Nė vienas tokių bdaisvių nebesugrįš 
4avu j tarpukalnę,

i , Ki^yuai mtaeaienomia matydavo ir pažindu-1 
vo jnvtfuvtisiųjų medžiotojų šcščHus. giainejim-

po ledynus, tat nriiegalinčius sugrįši tdgnl 

niekuomet nenusimindavo ir nė

manyti nemanydavo apie į^danrinimu i kitus kai- <’ 
ųus,;kur nebegrestų toks pavojus. " J

Kiek Ąlakas juos buvo apdovanojęs narsumu, j 
tiek ir kmitrtimu. * * į

Kiekvienų šventadienį mečetėse jiems iSmin- . ; 
tingieji mulos tvirtindavo, jogei ta Alako valio* J 
ne tik nė vienas akmuo nenukrisiu* nuo kabio vii> 1 
šttnės, tat ir nė vienas plaukas nuo žmogaus g*^ 
vos, ir jei jau kam kų AUkas parašęs danguje gy
venimo kww, to j<>kiu tada Žmogų* netaišvong-1

-r •. -
Nm ar to* imt# Alakas Muanurio lūimnds pm; ■ 

M jųgri, kaip kiekvienas augalas turi1 savo kilt- 
inelę, taip Jr kiekvienas žmogus turi savo bėdų. .

Jie ir patys gerai žinojo, jog, taip Ue*lisibad|t 
rankų luintan^k^i radastų, taip lieimkentĄįR*' 
žemėj nt*įeisi į Muamedo dausų, kur ntgi dytari | 
imtatauita per anlžių amžius su jumlakemi* tofr 
iijomhs (4aųm«i arta itargaitėmis);

Bri m vienai Kaukazo tautai Alako dangaųr^ 
taygoųr nebuvo įrašyta tokiu baisi laime, 
kistviMMil**. ■ ‘

Dnvgį Ivrtitajame Koryta nebuvo minėta, jfl 
Atakos kada taš Už dldžtams nuridčjtaua bfJ

mtartrių taip, kaip ji* nubaudė aavo mylim^^ 
jų, ižtiktaųjų klstynų tarnų.

. Bet jei taip ištiko, tai ir tom tokia tanto 
valia, ir dėl to tebūnie pagmtonta j<» 
vardas.

Viet^ tam Mrjrio farjmkata | K 
(arjmknlnę atėjo nepapmutau, keista, apdribta W 
daigi ta takto keMvta m nulytai ryžtai 
pečių, o pir |mžmdimi ttirčj* mių, lotai aptrinta



Kazys J, Krušinska .̂ Bekretorius
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NBWBRITAINT, Co*w,--Bfaa 
tylėjai atlėk jei ptteikgiu HttvA 
iMtą* .ykĮiMz.

aku mirti, narte. Muitai mirti, 
Dirrmi mmm, o ai J»>”~ Dai
nai kartojo: “Jeaau, Marija, Av. 
Juosapai patale” K» Vaitta. 
vUlatu ir rienuriijoa kaprilmm

ItaVININHPSEIMAS
Hlniįjį} Btaiviniakf lulvimii-

IHi 
kas canrin uetuviv 

KOLONUOSE

I —-   "".' " - llll  

IŠMOKITE MUŠI
40 tnOlūėle rašytą ptisTakliSą Juoką 

13 viso pAsmilo ui vieną zhilerj IJfetąn: 
HMylojas Arėją* Vitkauskui, Kaminą 
ijtliuitiilii.

Birželio 22 d, susituoki ądv«- 
,. kutą* Kąrimierą* Tamulionis su 

p-te Anek JskuMnhrte. Jaunuo- 
•* akut amžinuoju moterystė* ryMu 
L parito klek. kun. A. Vaikeliu, 

jungtuvės jvyko per iškilminga* 
’e mišią*, kuria* atlaikė klek. kun. 
j X Vaškeli*, aaiatuojąnt kun, B 
: Gradėekhu te diakonui F- Kario-

vtaM, kakim .0 .Ir, Bažnyčia 
vitnuotei talki*. PriŽmvri šr, Ko- 
miudj^ po trumpo* valandėlė*, 
kunigai kartu »u Se*erimte kal
bant už mirŽtauČlų*, mtaų 
Be«tl| ramiai atidavė rielą mvo 
Sutvėrėjui. *

A. a, 8*mw M, Brigita lt ineų 
darbavosi lietuvių parap. mokyk- 
lo«e, kaipo Nazarietč, po vardu 

\ Bažnyčia buvo išpuošta žalio- Arinio M. Adelaida. Mokytojavo 
i šv. Jurgio, Ifc Kryžiau^ An^ 

tano te kairioj kitų parapijų CM- 
eagoję; , persikėlė j iv. PranriŠ- 
katte vienuoliją, jo* įkfirimo me
tu. Čia bfidama, darbavosi Pftts- 
burgfee,' Makanoy City, Eliaa- 
beth’c, Kcno«ha, Detroite, ’

Mirusio* Seneli* vardan# pralo- 
me vhų jo* giminių, pažįstamų 
ir mokinių atminti jos sielą mal
doje. ’

Šv. Pranctekau* Seserys atri- 
mins a, a. Šesarį M. Brigitą, kai
po madingą ir pasišventusią, JJ. 
sa širdimi vienuolyną mylėjusią 
Sėaeią,

I . m|ą palmomi*# o altoriai skendo 
j ° gėbtee# mirgėjo įpindinčioj* švie- 
į ,:w ’. _ \ .
Į . Al i»un«v«ui, par«IĖ 
į ** tebftnie pavyzdžiu visiem*lietuvių 
į « jatmuoltem*, kurie dažnai mateo- 
i -ai ąu svetimtaučiai*.

"j Gražaus šeimyniško gyveninio.* 
į M*tijritai»teč
į < x Liepo* 18 d. netikėtai mVė Ona 
x * • Dambrauskaitė, sulaukus vo« 18

(* metų amžiau*. Ji žuvo automo
bilio nelaimėje.

A. a. Onutė priklausė šv. An
driejaus parap. chorui te jaunuo- 
liųklubui.
f Palaidota liepos 21 d. švento
mis mišiomte, kuria* atnašavo 
kun. A. Vaškeli*, kun. J. Liutkus 
ir kun. E. Gradeckia

BarivaŽbilji^aų suko*

Vieto* jaunuoliai Vi* nori turė
ti “gerus laikus“ Vienų metų 
bėgyje naktinių paaivažinėjimų 
Automobilių nelaimė* nuvarė į 
hapfayM 3 lietuvaite* mergiam. 

F vi* tlvriią patarimo neklato- 
e ąymo padariniai.
► Gražų tepėjai per pam*k»l< 
»• Kepo* 28 dieną partkė klebonas. 

‘ X Iktak Dieve# kad jo įspėjimai pri- 
► lytų jaunuolių širdyse.
J . Cteririagū svečia*

į Liepos 28 d. m«sų parapiją ap-
* lankė J. E. Vyskupas Bttčya, 
* kario atsilankymas paliko daūg 
*r gražių minčių ir prisiminimų.

^ Vyskupas pasakė pamokslą ir 
I? suteikė ganytojišką palaiminimą. 
£ > Garbųjį svečią lydėjo kun. J. J. 
* Jakaitis ir kun. J. Ambotaa
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OT. K MĮKMTI& Philadelphi* Pa, &•, Kaziniie- 
ro parapijos vikaras, kurį parapijiečiai liepos 27 (L labai 
gražiai pagerbt, M . *

PHRADELPHIA, FA.
Xaa. Viktorai MtaiMtii pųtrbU

Liepos 27 d. Iv. Kazimiero pa- 
rapijo« svetainėje įvyko iškilmin
ga vakarienę kun. V* Mikaieio 
varduvžma pagerbti. Šiaip iškil
mes paruoš kn Kazimiero para- 
pijosj parapijonai, parodydami sa
vo priririšima, dėkingumą ir pa
garbu vi»ų mylimam vikarui kun. 
Viktorui Mikaiėiui.

Nepaisant karšto oro ir didelio 
nedarbo, Žmonių priiirirtko kūpi-: 
ka avetakrf. Virio* daugiam m« 
buvo. s

Tarp garbia .svečių turėjome

LD^. Conneetieut apskriti* ren
gia nepaprastą Jšvažiavimą, ku
rtei vyki nigpiūčio 23 d. Lietuvių 
Sąryšio parke, Glaatambury, Ct. 
Vieta labai daili# ant kranto Con- 
nąeticuž ąpi«, tarp žaliuojančių 
drūturite ąžuolą**

Kviečiame visa* te vteu* lietu-
S apylinkė apriląnkyti ilp^tZ ^K^lėnuinto Biotinė 

rengiamą gegužinę# ypatingai L. 
D. S. Conn. apskritie* vte*« kp. 
prisidėt prie skaitlingo atsilanky
mo iir plačiai pareikžti apie šį 
rengimą savo kolonijom*, ne* tik. 
gtažteje ir taikingoje- vienybėje 
yra. te^alybė.! ‘

V* *#■ ” K ■ • ‘ '*

tikimasi, pątamvmiaa, svečių 
I«vaišteira*ėrllms pilnai patenkin
tas, kadangi, vteu renghnu rūpi- 
nati Jęp,# Hartford Ct.

S^Lyteo* ię ria^pėžtbte'važbMh 
ti, tikite •i ParbmlAMĮkl ’Ge-

lų ir sesutę, kurios atvyko iš to
limo* kelionės, nėt iŠ Chieagos.

Garbės apstatę stalai ir svetainė, 
rengimo komisijos rūpesčiu, buvo 
gražiai išpuošta gyvomis gėlėmis 
ir vėliavomis. ‘

Kun. V. Mikaičiui įžengiant į 
salę su jo palydovais, visi susto- 
jo ir su orkestru linksmai ir 
trukšmingai sveikino delnų ploji
mu, keldami širdingiausias ovaci
jas. Tuojau* choras, p. J, Sode 

jlio vedama^ sudainuoja Bgiausių 
WĄWė^-. .. • .. . lMetų ir Lietuvos himną.

Ne|iąųiiržkit pasakyti ir tiem*, Klebonui J. J. Kaulakiui sukal- 
kurie.^r apie tai nežino, kad bėjus maldą, visi susėda prie, 

skanios vakarienės, kurios metu

»**arų Vrinialyn*
■. ■ «mli*

~ Lkp<* 8 d,, 1981, 9Š35 vai. v»- 
■ * kare mirė Sesuo M. Brigita Urne- 
. F kytė, 52 metų amžiau*, gimusi 

J Lktuvoje, Lygumų P*T«pijoje.
Vienuolyne išgyveno 28 metui. 
Gedulingo* pamaldos įvyko 11 d. 
Kūną atlydėjo kun. V«itkevičiu*. 
Seserų ehorui giedant “Mteere- 
W?* Egttkvijaa giedojo kun.

4 M. J. Katčnas, celebrantu*, kun. 
į I JL Vaišnoras, diakonas, kun. J. 
Į j Mteius, subdiakonM, te sekantieji 
K J •^Myvavtirieji kunigai: A. Simke- 
k . vWu*, Tėva« J. VaitkavMią*, it 
S U. L C«|L Abromaiti*, E. Variliau*- 
K j krię A. Angtol, B. Dombrovrsky, j, 
K • PlkUtte ir J. Skripkna, kaptlio- 
K j ia*.
K F * Po ir. Mižhrvelionė nulydMa į 

*r. Karimieto kapines, kuria* 
K . nmdari prie pat vknuoly no. My- 
• « Bri *<teų 8«*ell pirmutini pra- 
ft rite kapinė**, naujoje ir 
£ ; iriikiojė 8e«erhn* piuddrtoje vle- 
K * i*Je, kurią padovanojo kua. M, 
jį ■< KžMhri*# Ir. Kirimtero parapi- 
t kkbmia*, rtema* te pirmutinių 
fį_ ± ritatirilJo* globėjų te prietelte.

A* a» IM* M. Brigita kantriai 
te pavytdfngai Mkentėjo ligą, k*k 
H te*M pu*ą metų. Paekutiniae 
dtetm** «u tnrikimu lauki petri- 
įkyrimo vatate**, Bar* karitu

t 
t 
a.

s

rengimas .Įvyks ruvpiūėio 23 d. Į skanios vakarienė*, kurios pietų 
Glastjnibury, .CH., . ■’ [svečius linksmino p. Balilionio or-

’ LD£ Ąp. iašJtil keštras. čia pasveikinta nuo mo*

kyklps vaikriių, kurie įtrikė dide
lį gurbi| gymį

. P. Jurgis PranekOnas, sv. Ka
zimieroparapijos ir lipa iškilmin
gos vakarienės rengimo komiri- 
jpg pirmininkMSf -pakviečia Vaka
ro vedėju visiems gerai žinomu 
graborių jr daug pasidarbavusį 
liriuvj tauto* reikaluose p. A^ U- 
Žutneekį. Nad savf* pasveikinus, 
kartu pareiškė* džiaugsmo, kad 
toje pačioje dienoje keliai* me
tate atgal iškilmingai Šventėme 
JAmerikoe priprižinim* Lietuvo* 
nepriklausomybės. Perstato pir
mutiniu kaBMoju klebonu J. J. 
Kaulaki. kur*, išreikšdama* Mvb 
nuoŠirŠEug .liukėjimus, primena 
kam. V. AMmte pariadcftMmt 
iŠgelH^nril tv. Sakramento iš 
Šr. K>xinittt^ degančios baŽny- 
tio< Jo atminimas pasilik* amŽh 
nai šv, Karimiero parapijos isto
rija* lap«w^ kaipo liudininkas 
tos didelės nelaimės. Toliau*, kal
bėtojai būro klebonas I. Zim- 
blys, p. Varševičia, p. Karbaus- 
kienl ir p. K. Dryža. Pastarasis 
savo kalba gardžiai prijuokino 
publiką ir nustebiiio savo įvairia 
dovana: bažnyčia su bokštu ir su 
auksu. Po jo/kalbos publika at
sistojo ir sukėlė dar didesnes o- 
tfėijas gerb. solenigantuL

Vakaro vedėjas iššaukė vieti
nių kataliku draugijų atstoves,: 
kurios patėškė $laug linkėjimų 
ir visos įteikė gausias dovanas 
sekančiai: Sodaliočių draugija f- 
p. E. Raguekaitė, Maldos ApaŠ- 
talyatėą—* p. P. Rupšienėj Tre
tininkų—- p. A. Kondrotienė, Mo

tarą Sąjungos — p. M. Grigalių, 
nienė, šv. Cecilijos — p. B. Kas- 
tantinavičienc, šv. Kazimiero jau
nimo klftbo — p. J. Pranekšnan.

Nuo prielankių parapijonų- p.
A. Mažeikienė, nuo visų parapL 
jonų — p, J. Pranekthi**. ♦

Tarp kalbų buvo programa: 
vietinio vargonininko p, J. llode- 
lio dainos, Solo te f. <4 dainavo 
Šv. Kazimiero parapijos mokinys 
E. Norkus, p, St. Bnranskss, pdč
B. Janulytė# p. Žemaitis Ir artis
tas p. P- Petraitis, kuris susilau
kė ovacijų pakartoti. • . 

[ Gęrb, golcnteantui buvo įteiktą 
Į daugybė dovanu ir nuo'pgvMų 
Įasmenų* Visas dovanas įteikė 
Į tam tyčia pasipuošę prateių spal*

į Įvų Tūbais bernhikaif kurie sudarė 
j didelio pįtūdšio.
Į Gale kalbėjo pat* kun. V. Mi-
• kailis, susijaudinęs dėkojo -pir
miausia kleb. J# -L Kaulakiui, sa
vo motinėlei ii* įtesufei nž ntąi- 
laukymą, draugijoms, šeiminiu- 

* k?ms už ditTelį triūsą, pMurmnr-
;tojam ir visiems už ĮinkėjimiU 
dovanas ir už prijautimą jojo dar
buotėje. Pasižadėjo ir tolinus 
darbuotis-su mumis. ~ * -.

Parapijonai labai įvertino kun. 
V. Mikaiėio dviejų metų darbuo
tę ir pasišveiitimą, ypatingai mū
sų atnaujintai bažnyčiai nesigai
lėjo savo sveikatos, vfeuš metus 
linkdamas aukas per namus, taip 
pat ir daug netikinčiu atvertė7 
prie Katalikų Bažnyčios, Tik vien 
jo gilus pasiaukojimas, malonu
mas, atvirumas ir drąugiškumas 
tegalėjo tai padaryti.

Reikia prie progos tarti ačiū p. 
A. Užumeckhii, vakaro vedėjui, 
kad nesigailėjo savo išlaidų, nu* 
pirkdamas keletą šimtų vėdyklių 
šiai vakarienei nuo karščio atsi
vėdinti, nes tai buvo didelis ma
lonumas, 0. U.

Ameriko* TJetimij R. K. rpdoraėijos £5 mph; 
(M)06—4931) SulnlmniG ^iibihejaus Kongresas i- . 
vyks IlugpifieiG 24—25—26 dicnoinis, ftv, Petro 
lietuvių Pampijos Svetainėje, So, Boston,

Kyi^inme ik prašome visij Oerb. PVderaei'jos 
«kyrių, visų į Fcdorneijų priklmisanchj pi^ugijų, 
Vitui musų Gerinamųjų Bvasiškjjų, ir visų musų 
i^niejų ir jirietelių kuo skaitlingiausia dalyvauti 
Federai’ijos Sidabrinio ♦Jubiliejaus Arentoje,

Padarykime Fedorimijos Sidabrinio ♦Tnbilie< 
jaus kongresų Amerikos Lietuvių Katalikų Šven
te* ' -

Amerikos Lietuvių R. K, Federaeijos Valdybos 
vardu

r?i >

>

rugpifičfo 30 d. iv. Franaiika.il
parapijai aalije, Lawr«we, Maaa

Visos kuopos prašomo* jsunuo 
dabar rengtis. Vteo* kviečtemd*

te pagaminti naudingų «W*ay- 
mų. ..

Centro VOdjte:
SUK. I. MKMM, Slm 
A SAVICKU, Rtftin.

MAGIC
Made Gear
Mtpc wbich nde**wty

. with laughter—-magic 
wfci& baigs tbebanny 
Iromtbe tat apd lenda tta 
laddiei berne in eatacy. 
Haven’t you ofan wubed

tbe manon the itege? You

and can do it yourielf. 
A popdar magiasn wi8

asm <nc sMom, inc^t 
e/Maf te £x#l«to«L” 
f# IPzZZZ.. LtiJkmL

MAGIŠKI SP0SAI

MACUCAMD

M TKhr w!WI JĮJĮ "III M MM w pv wnw> wnw >
^•eemj* '^m* “i T21 ^L.y ^E25

i. OČMB^hMNr’ 
it>wntkaM>wU~C

TUCKSofMAGIC°<
TlUll.

DUOT or WATER MAKES COIN FALL INTO BOTT0K .

tDROPWATER 
ON MATOMi KERE

t

Rįmuv 
BRLKK 
MATCH

P
Im 'Im r 1 t!

MATCM W1LL 
$PQEADAWU 
AHOOMrt VAU. 
FAU IMTO 
BOTTLL

Ak h* kriti* ar riW smail botu*, a mstri aud a rims ri paotųr art 
raąrirril Mr tris triri. Vrack the mateb *o th*t it vrtll b* bent Kad .yri b*M 
tofribnr. riaaa mtek <m top ©f thw kriti* Witk it* broke* ririri <* <** 
ari* tad tką kari kad <*U aa tbe riW. X*r tbe eolą ėn tht ***<eh airi 
aprašė U« Mokti *Hrt aadar tka *ritų a* that th* dlgkteri moy***at ri Iba 
mriak ritt «■«** tka rita ta trit Tkan tril ytmt aadlanea Ikat m *ni 
*•? *at*t «a tba mrieh, and eri* wlli fnlt ta the M tie, Cnretnių drtg tha 
watri a* ik* krokas oria ri tka mieto, wbldt win ėamss them to dmw 
mginm M *teg m arii m»U tka hMd airi tril et the moteli tMttoat
apart. griteg tiri Mppari ri tka amateėi teorn under tiie eolą, and esat

PRIEŠSEIMINIS
IŠVAŽIAVIMAS

Pilnųjų Blaivininkų N. Anglijo* 
apskrities pridteeiminte milžiniš
ka* išyažiavimaę bn« rugpifiėib 23 
dieną Maironio Parke, Worcefrter, 
Masu. Todėl vteos Blaivininkų kuo
pos malonėsite iš kalno imsiorga- 
nfetfoti te išvažiavimo skaitlingai 
dalyvauti. . . ;/

Kelrodis: Važiuojant ntio Boa- 
ton’o ir privažiavus Wte City, 
reikia važiuoti po kairei; iš Wor- 
ėerier važiuojant—po dėžiniai.

Širdingai visus kviečia
Komirija

CHARROK’S
ŠALDYTUVAI

vrosonn, mam,
TaLAMSO

MMMNNMMMMMMMM

PAGRAŽINOTE NAMį 
K KAMBARIUS

Geriausiu peutu. Mes parduodame 
irer* pente Ir popiet* pigiau jmfku 
kitur. Be to. mes pentinam* namus 

-II vidaus Ir rauko. Grindis atnauji
name.

OHBSMASA10HUTA 
1T8 Mlilburrjr Št, Woreester, M* 

Dlal 4~7215
¥

i

PIEŠIMA
PMNAS hVKMmmcŠ, *yv. 405 

E. IMvnith St, S(>. Itoeton feSko nwi 
brolio Kartinta Luka#evieiiuw gyvenu 
kIo SenUtt apie JRcrautMi, Pa. Albą 
Wp*tsar km apie JI Mino, malonėkit 
pranerti.

GERA PROGA ĮSIGHII 
PIGIĮĮINTGŲ

Tfkuž U.OO
«las jitomiiiB knygas guli m n į- 

slpytl “I^Brtilninko” mlnilnlNtnicI- 
jfjje uk pusę normalės kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graiką Mythototf- 
Joh aiijp«ndl») ffli paveikslais, 
Uetnvlą kalbon išguldė Aly
va ............  60c,

TRUMPI SKAlT VMF.LIAI— 
labai graMfla pasfskaltymsi a- 
piė įvairius gyvenimo ataltl- 
kimus, Paraitė X Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—-mokslią- I
kl našlskalytmal, Paraše Uo
si* ...................... .~ą%,

UMKEIKTA MKRGELg «U 
BARZDA O BAR2JPASKU- 
TlS^-apyiaka ,15c,

AT&ARGUt RU UGNIMI. .
‘Vertais 1rtftwto imi,

*DŽ|t.<»
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DKM0KRATI2MAS. Phrrtfc 
kun. Tanias Žilinskai...50c,

XXIK-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS, Parsis kun. Pr. Bttėys, 
M- Ii C.......4»............... .W

PRAMONINESDEMOKRA
TUOS PAGRINDAI. ParaM 
Port* ........... ......... .............» . .75&

BOLŠEVIZMAS—-Km tai y- 
'ra boISovIimftN ir Jo vykdy- 

Rins Kurijoj ........................... 16r.
SOCIALIZMAS IR KRIKŠ

ČIONYBE. Prot V. Jnrgūėlo 10&
MOTERYSTft IR ŠEIMY

NA. vertei. Gerutis........40c,
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 

kaip nuo ją ap«if*LugnU? Para- 
« Dr. A. VIIe’Als............50c,

MOTERYSTĖS NE8UAR- 
DOMYBE. X I^saTiskls. ftv. 
Knx. D-joe leidinys, Kaune. .T(fe

Už 12.50
JONO KMITO EILES........100
MEILU (Poem). Parašė M.

Gurtnltls ...i.i................. ...įce. |
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.

PąmŠČ As. RucevKIns........40c.
AKDERSONO PASAKOS

IU rtLveiksieUaiaj........, ..aūe.

IŠ KELIONĖ ŪO EURO 
1»A IR AZIJA- Tara* Pranai- | 
Člą Jė1«.......... —......... ......2.50

PETRIUKAS—UlMud vien* 
vaikelio. Vertė 8; Rakauskas 15e.

ŽAIDIMU VATNfl^Mrt 
vyliai vakartllama ir geąult- 
nėm* «u fcaMotnfa. Sutaisė M. 
GrlgtMils ...................,5<)ę.

“DABBDnMKAB”
į M B’wsy, S<x Borion# Mm*.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo, ,

turįs 2 metų patyrimo# ieško vie
tos. Kreiptis į “Darbininko” atL 
mfaUtraciją. ‘

\ MUMAŽINTOB Į ABI BUSM KAIMOB

■ ĮIAUNį Iš ATGAL
■ ’ raa BAMBU.e.
i 1173 »o
B9' U. & Karo MMtttiM AtMriri • 

j TRECIA KLASE AKT VISŲ MCSŲ LAIVŲ
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VIETINES ŽLNIOSlI
*

ĮgNMMM

i

i«iemim«a yakaiuma itų ii 14 asmenų mu savo draugi Į 
Jo gkMtleMijv Vyolmpul Fel. t __ .. . Į

ret BMlni »wrW .**»>“*4
smotaikojėr

X ,

d. 7 vai. vakare parapij<M avėtai- 
nije, E. 7tk »t., rengia iMmiugi VAMAMM* MOKYKLA I

South fcton’o lietuvių vmri<| 
ni> mokyklos užbaigimo vakaras Į 
įvyks penktadieni, riigpitičio-Atfg.Į 
21, Iv. Petro parapijos bažnytinėj! 
svetainėj. Khkkyicno skyriaus mo j

ir platkismi. Jų kajp» |?M Vi
st kyieėmmi iŠ anksto apsirūpinti, 
nes apribotus dalyvių skaičius.

Rugpjūčio 25 d, vakare įvyks
K Federacijos jubiliejiniam kon- _ 
gresai paminėti vakaras, kurio kiuiai ir mokint* uidiai rengiąsi Į 
programa susidėg iš įvairių dalių- puikiai atlikti savo "pareigas ilgo-1 
I*. Vyrių 17 Algirdo kuopa Vab ...... . ...
dĮn» fc<lramą ^ Vytautaa Pančiuo-

V*
js

HiVflin ’ ATPJĄIYMO p*lSwll0a<Mt 

. AMŽIAUS SENSACIJA 
AwiW»>^ mrtvto Šariatą BuriiM

5 METŲ PLANĄ X 
HUMUO RUSU KIMEIUIAS 

rsdiBHiaiaa
BfrmųkartąJ.V.

Popieriai* 3Cc. tr 50a.
TAI MIEMUg^URIO JOS MHKAD MlPĄMIMttT®.

TOK HWW
M lauku ferit

pemĮbm”

mo dirbot af< 
laku, gerafir nebrangiai. * 

JONAI BUlil

Tri.&ft 3#0W

*<

•-nS 
0

ja ir įdomioje programoje. Ruki 
toki graži programa, kokio# dari 

' Piaeityfe nebuvo. Bus dėklams-Į 
rijų, trumpų kalbų, dainų, šokių/T 
jriifų, juokų, dkilogų įr monolo* j
8*1 I

Vakaro įžanga bus labaPmaŽH.į 
Mokyklos mokiniai jau parduoda j 
tikit tns ir kiekvienas privalo sau Į 
tikietų is anksto įsigyti.

-

4i

i

Įjįpos 31 d. 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje salėje buvo šv. Retro 
lietuvių parapijos draugijų val
dybų susirinkimas. Siiuriųko 10 
draugijų valdybių «U tikslu pasi
tarti, kaip draugijh’#v prWėttj 

*»rie Jo EkaedearijotJ Vyskupo P.l 
Sttio priimttniti ir prie Federa- aMt)g į jį^i

rijos Kongreso. , iviy vasarinės.mokykloj mokiniai
Kuu. V irmauskb šmnrinkurieinsĮ^ mokinės sueis į Šv. Petro baž- 

•Kleino, k»d norim* rujpiOEio 28 ]ly-jf u VĮt] w dt,
d-'JdJO^val. vakarė, J. dono pievoko pamokslo.'
po Baėio priėmime Igažnyčioje v*4Ėalaiminhi>*. nuteiks tam. Knzi- 
aų parapijoii jliaiMĮyu atfieimlto at- JcI‘knB. 
ttpyavinio. Bajpno draupji; va> K(,tvirtluiienj bus Jėzaus Kris- 
a,b« auairinkti l>ainytii)«n «*W| tolls pe^i^ 5wmė.
7 vai. Jw tąipgi skatino draugu- * '_______
jaa p««4«i MMIJOS VA1KĖI4Ų S«M-
ųrn ir Įteikė kvietimą U»žkw Vai-Į x .
dylmm# tų draugijų, kuriąs ne- 
priklauso prie FetkrarijoŠ.

Draugijų valdyW nutarė sąvo 
draugijas kreipti prie pąrgpijps 
įškilmingo Vyskupo pmųtikimo ir, 
kad kiekviena draugiją atrioyau-

DUAKOMD xfamokilas
i Ateinantį ketvirtadienį, rugpirt-

i

ų Wi

Hm irjm marginos Mary H agen, Mranch Meany ir Gaortf* 
CoUtnaa — grriaurit nardoai po vandenį. Tai pripožtao Kof Yorko 
plaukyjuo trialjų kopirija.

Itimkė su panele Pranciška Zalec- 
kaite. 132 Bowm St Jaumive- 
dŽiai* gyvens aavo namuose City 
Point. . *

Tifonas; Šou Bogtpų ^732
NmųžToįfeptiiTI Į

JOTUS I, GANUS 
Veda rinkim im $*«> < 

ana legalius dokumentus, 
grist, (km

cijos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugpjūčio 8 d, 2:30 vai po 
pietų.

«wpw U ATosręap
ĘagpjRėiP 3 d.; pirnmdieiJb JF- 

tft sugrįžo iš atostogų advokatas 
A. Šalną ir gydytojas Dr. Kapo
čius. "Juodu praleido pųrų savai
čių MĮchignn^vaUtijoj.

MW
šeštadienį pasimirė Ignaeas Ea- 

jankauskas, gyy. 110 Bowmr SL 
Sirgo penketų savaičių. Kelis syk 
[per tų lailtiį buvo iš dalies supa- 
raližubtas. Amerikoje jis yra pra
gyvenęs 35 metus. Paliko liūdtn- 
eitis du paaugusiu sTmu ir žmonų.? 
Bažnytinis laidojimas įvyksta 0 
vai. antradienio ryta.

t ’ BAIKŠTĮ ^MOMA
■—; Net Imisu. Kai tik mano žino

ma imktks metu iŠgų*šdavo kokį 
mm* bruzdesį, tubj ji žadindavo 
mane manydama, kad plėšikui jai- 
brovė.

— JUs turėjote mtvo žmonai iš- 
aiškiA. , kad plėšikai visuomet ty
lom Viską daro. . ^ •

— Taigų Kaip aš jai tąip paaiš
kinau, tat-dabar ji manu budina, 
kai nieko negirdi.

—• Sąskaitą! Ai neturiu jokios 
gąskaitM. Aliejau tfvėriuosiia.'

— A... Dabar kas kita, o ai ma
niau, kad su sąskaita.

Metam# po vestuvių praslinkus 
jaunamarte skundžiasi:

— Dieve mano! Kodėl aš ne
klausiau savo mamytės! Juk ji 
tiip iienorčjo, kad aš tekėčiau.

pyrts: —- Oho, ai ir nežinojau, 
kad tavo motina mano atžvilgiu

rft)' •■'' V1 •■•"••■"■ 'r. <,
! Į tpWįėS3g«acgaeg«''*'l ■ wi*CTaaMsafai

N O BEdBI ''
uununuiuim

| 1W ww W>ADWAX
||

žiojs kraštavę gąttaą gamt vi* 
nakta mnątmakaml imami, h»- 
UrįaYigm amdūlFą Hlpto, 
M vtafy jr visokio varnUkk g|*.

; mm popkn nuo le |W a*, vt
i rslb Htltlų viskio dW«!«w^ 4W« 
kfte penuUlkrlotl, J

.M,BĮįą8t -TOPAAMAM ; j 
Grąfąa, Klniisyk Abromai, ki$kį 

mali duosi už nnnio rasinę kuine* I 
lęl Juk jų jau matei,

Abįromaa. Taip ponuli. Mačiau. I 
Bet tu dar maža.

jGrafM. Kodėl?
* Ąbrmnąi. Ji manęs. neinate. 1

ĮMYGIAMS 1 \ I 
Valdiniųkas Valgydamas1 pietų# | 

viename Kauno restorane pąstclijE- Į 
jo, kad didelį riebus*šcipiiųinkoj 
šuo ue^pųtrpųkd^jyį žiūri į jot 

— Ko jis taip žiūri f — klausiai 

vųldininkas tarno, rodydamos 
iįaukžtų į šunį. • ‘ / į 1 

Mat* tamsta ynlgni į jo 1?W 
15# — atsakė linksftiąi Žypoodaiiį* 
sis tarųži * '* 1

nt vrLmMImJv 
DAITARAS

WP* 0|V0

Una^t ki'oiA Pim4# 
KeiACHŲ, l’llva, |ukMtų( tRa- 
autų. PptrfiklnMi, Umim#*

KęMUMureŲ mWW : 
^AW4mi6

Fdr&nu-*Laikraščiai prit-’buvo’taip palankiai mmiteikus. 

nešu, kad Stanūdavove’ ko- 
niunįstai ąurengū gatvėse 
didelių. demon4wiiu» IK‘r 
kurUs buvo išmuštą tebmo 
nlnni keMnąEUjąJnit langių 
IMkM*-**1*1** 70 Mušima- 
kij, kurių tarpu 30

257 Bdlton St, So. Boston, susi- lių. •

a

AUŪJI4I
Sakmadienį tuoj po sumai <mė 

žliūbą Jotoas MiknlkcviviuK, 148

pabėk 5 Stmus^A’^iL
BowenJSt., So. JĮoston.

I 12:30 F. .lt Adomas kampukas,

w>
ifete, 187

* A, DABAI MAS KITA ‘
Kažkas skambina. Tarnaitė a|į- 

darinsi duris pasitinka nepažįsta, 
mą: •.. ’-

— Pono namienėra. Sąskaitą 
galite palikti, ai atiduosiu. * Sii- 
dkii.

Ha*#- . > 
ZVu*«rMti« oed«f< 

bųritimiMa t ik** i «p*w* Mb' 
neiulmįv, Uttdkbi Ir lom&y, 

0r,$nft,J27K-)L

■imk
);!'•■ *   a<..,.....; ■■   

"r  '>to.'it-. >'-iaiaaL

. , U.T.Tl.

tUPTDMETIISTUVYČIAI mLAIMAJO 
IR LAIMĖJO

Vyčiai turėjo du susirėmimus | 
su Šv. Lozoriaus italų parapijos Į 
tymu iš E. Bostono. Pirmas su-Į 
sirvmimak buvo rugp, 30 d. vaka-1 
re East Boston’c, kur Vyčiai žai-| 
dimą pralaimėjo ŠįO- Rflgpiftriol 
31 d. vakare antras žaidimas f-Į 
vyko Cohnubus Parke tarp mi-| 
imtų tymų: žaidimo žiūrėti buvo! 
susirinkęs gan skaitlingas būrys! 
žmonių. Abiejų tymų žaidėjai dęJ 
jo pjistaugas, bet visgi Vyčiai put Į 
sirodė smarkiau, nes rezultatai] 
buvo 2:1 Vyčių naudai.

Turiu ixisakyti, kad ubu tymai 
yra beveik >3cno išsilavim«iot to* į 
dėl ir rezultatai nedaug skiriasi 
vieni nuo kitų.

luvmviHnu
UM DOBCSBSniB AVI.

Kam1   t i#|im,rti"   
.... ‘........................... , ___ _______ •_ • ■■

«sor
viOToktm »o»nu taiM it
p»rUlMW. rądaora J*f»l nfaaky- 
WHu VntŪMl ir phratoM.
Kt WH«t» rtikU •dbtti ų&OO, ?U 
tik «1 DtrbM f*nuituo>-

Putpele!

|W- LANDilAUS F^HQABBA

Šv. Petro lietuviu parapijos 
(mokyklų kas savaite aplanku DrJ 
LandŽius-Beymour ir voltui mo-j 

(kiniams ir mokinėms duoda rncdi-i 
kalinį egzaminą. Be to Dr. Lun- 

(džius aukavo mokyklai £2.00. j

IGNAS ZUINIAUSIAS
gyv. 110 Ęovven St,} Boston, Miišsų 57 jnetų 
amžiaus, mirė rugpiūrio 1 <1. Kilos iš Dauniento- 
uiti kainu\ Alytaus parupijos,

Paliko didebhme mdiūdiiue žmonų Teresę, su 
kulia išgyveno 32 metus, ir stilius Jonų ir xVn- 
tann. . ’ -

Į » i’nklause Susįv. Liet, Kv. Kalimiem Bi-joj 
ir S. L. As Amerikoj išgyveno apie 35 metus.

Antradieni, rugpiūčio 4 d. 0 vilk ryte velionio 
kūnas bus atlydėtas j šv. ĮVtix> lietuviu pgiapi- 
jok bažnyčių, kur už.. veliiHihM4df atlaikyta 
gedulingos pamaMos. Po to, blis jmlydiĮatf į Mt 
Beneclirt kapus amžinam pojlsiūi.

Gipiinos ir pažistumi prašonii diUj^uti 4m- 
Į dntuvm\ AMioųis pašarvotas štivo nankhėe.
Į. laidotuvėmis Tuphlitsi netilps, vbiftm grnai 
I žinomas, graborte BnyuseinriuSi

CAUBSIOSf, MASS,
LD& 8 kuopk gražini pasirodo 

N. A. LDS.. aį*. įvažiavimo riig- 
pifięio 2, Falangoje. Daugelis pa* 
vieniais automobiliais važiavo. 
Kuopos nariai vyko dideliu gra
žiu autobusu.

Žinomu įvažiavime daug buvo.
PatMiioa ĮHIrailrB*

JiuKpinčio 10 d. įvyks antras 
šiemet parapijos piknikas. Ren* 
krtėa visi į jį vykti. B®p.

Spalių 12 Eikš Ballroom Cent
ral Sųuari* įvyks didžiausias pa
rapijom balius. Tikietai jau pnr- 
(ląvinPjami. Galite gauti pas pp. 
Smilgius, klebonų ir liet uv jų krau
tuvėse. — ’ Parap.

LDS. $ kuopos mėnesinis susi
rinkimus įvyks antradienį, rug
pjūčio 11 dienų 7:d0 vitk vakare.

JųriįiMHil' 4‘Kuo užsiima tąVo 
brolis?" '. ; . 1 i<

Brotažaat ord pragyvenimą 
padaro.” >- ’ 4

TMsypa«: "Kaip tai. Gal tavo 
brolis JakUnaal0 ' • |

Protam; Jįs prikhlW 
prie orkestru, ir plisdama# klarne
tą orą panaudoja.”

«r

kOTM(aHoM)

-j,^’tA|A|^iaiRaA

l’HOTOCRATfllAS ‘

& 6, STIUKAS
KthlarC muij, »ttnUJ, 

M0BW00D FHOTO STUDIO
W1WaridaitonJ|t , 

Sanborn BMgų Bodu 54 
Morvrood, Mass.
v Tei.^m

Darttū visokios rflSies jMirėfksItrt
• ė '. lietinimfial

AMTMA STUDIJA
45S B*wiway, 8o.«IkMMU Mro. 

. , 7t«1‘ k «<*• 
iiiiiiiai|miiiiii>iiiii>iii<t,ii)i!

ĮVAIMV DMABVtlŲ
UOTUn

PAIS-’S &0TH1N6 ||
4WW.Wt0 ADW1Y Į

(tarno Fbr DorriuMbū Utad I
yriitk Bprio*, ikM* I

uuąilmrie vėllauakm aam* vy- I 
rilklMdmhAitt*- GnUlaMU* v*<- j 
MATOM* atoMte*. Pag »* vl»k| i 
ri<tan rirkalt*. I

gariaMĮM rovrw ura* J iA K ... ............
| Į hhiiuiihmį*?hiį>*wiiiiiirihi>iiwwiiiii<ih'iiwiimimw «|»* i,ionĮįriNi>wi«|wiiiiiiiiiiiii

"BLUE COAL”
T|i fttiMMte kUtM ir Žm

VERTI PARĖMIMO

SUURjžO fENTOUHIS
Feliksas Benki*, seną# pento-| 

rius, sugrįžo į sgvo biznį, Jis nu-1 
dažo ir tarno namus; gražiai pope 
riuoja kambarius; genus šilingus i 
atnaujina ir padaro kaip naujus. 
Darbą padaro gerai ir pigiai. Dar
bą painia visur — Bostone ir apy- l 
linkėjo- Beikulė krripkitriG Grti- 
rtig TrMa Paraki, UI Į Ma."

Jo gyvenimo adresas r j 
Feliksas Bcnkk, 803 B. Fourth St.J

. • ’ <^01i WKyW—ll>IIIMIIIMIMIWI|IMMIil<IMIIIlllMėwMWWWyį,g|

T«l. 80. BoOTtoOT 2000
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a. i, orumus
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Lietuvių bažnytinėj ąvetainčj- Vb: Šen Bartom 
si nariai makmėkite atsUankyti\įr jFįj" 1 "" .

■ r.‘: ;W Ughrririty M* .
m.8USAH6L0lffillS

iižjtfuioitrii užvilkt u#< mųkesčiM.
• ■ '■'* VaMyb*

r

on#o' 4 W1I» w
1^0—< ir npp «:»—0 vakaro, 
Hervdonls nm» 0—lt vai. dUMg, 

kim » Iki < Vai «aiw 
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X*Ray. tmHuYMta* ftriaią Oy-

<to Phu^ią Ir Ooa UgM '* J 
fMĮ*>Hl*,*W|a>i 
Tat «. B. gT|3
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IMbar kaip tik laikas pirk
ti 4»r$iw mokykla* baltu-v 
siems Hludentam8(ėms) mago* 
krautuvėje, kur galite gauti 
pasirinkimui viaokių auksinių i 
ir paauksuotų Jaikrod^tr 
kitokių daiktų. Taipgi ir fon- 
tanųnų plunksnų.

Ateikite nusipirkti arba pa- " 
slŽlūrM; ’ « ‘ ‘

JUOKAI SHtiS
M W. Broodąray, W lwUt 

(“DatMririob” h*mc) 
ant trolių >bų *
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Pasidairius

j..T. T*moMtĮ»
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Kaip komunistei Erooklyno lietu- 
vius kriaušius mulkina.

Maldos atidarant ir užda
rant mėnesiniua tretininkų 
susirinkinuis atspausdintai 
atskirai. Viena knygelė tik 
5c. Reikalaukite.

Profeaionalftl, hlanleHrt, praiaonln- 
kat, kurte fttiblari “Darbininke,” tlte 
r«l verti ekal lytoji, pflramoa.

Vist miinkitva “Darbininke."

Ctįdes 4e Oiamhrttmknrs nu- 
nktonta Tmcftrita ambuado. 
rimni Amerikai. Buvąa PrancM- 
j« linbtMdoriv (atitarta) Paul 
Cfottdal prtkritomrt į Vokietiją <

▼ALANUOS:
Nuo 9 tai. ryte Iki 8 vai vakar* 
Peaktadtenlato ir Svantirftetirti

VYTAUTO SPAUSTUVĖ 
Atlieka Vitus ^udoc Dorinu 

Vienintėlč katalikų spaustuve 
ir krautuve apylinkėje

Parduoda mnldaknnte* raUn^ln* 
Mkaplteria* mrdiUikėJltt* krytia* 
atovylas Ir k čia gallsa* <a«U l- 
vairam tarinio aatidinaų knygų ir 
gralių atvlmčiy — am Itetayiftknla

-m^p—W^.uil>lliiii m w.WW. -. ji 
Notary UteHte

■ JftttNI IFVllim

GBA10BIVB 
lOTMm Avs BmMyi, MX

CUNTON PARKAS
Piknikam* koncertam* 

Šokiams Ir vltokievii poiilinkffliTnl. 
nlmama smagfammi, rietą Brook- 
lyne-Mnsp*th* Jau laikai 
kytl M*e Stomos mccobuL

JOBAS KIJJk5nm,8*v.,

(kampa* Vato* Ar*.) 
B100KLYM, M. Y.

Tri. N«wtown 41M

ANT.J.RALANTHIS
ImtentitotA* OmlmriNMi ir

. Airimml* Vtoto* ’ .
Not«tyIWte

AttiarMdM 
MAmniT, M, N. Y,

“ŽIDINYS”
Prot. Dr. V, Mykolai eto-PutIno rtdainm 
pim«t llterahiro* mokti* rfanomeoto 
ir akadenBHkojo fyrentsM llimttnibbi* 
minorini* Hamaln* yra 
rimčiausia* Momlnnria* Ir kiekvienam 
nrarilarinnriajai Imojrnl tintauntauriM 
Neturiu i«rnnlnn?T<xlM via! HtkoMk!- 
te nfatoakytl

.< riMdlnir kAtim Lietuvoj*: met M1, 
ptmm. 20 lt t Amerikoj* metams HtM, 
vaemeSnl 82A0. <

Adr.: “Ahltoy*" Kasia* Latevfl* Al 
K

asaa^esBattiitssesi^^
Talepbo&a i STAGG 2-8106

DR. I. PETRIKĄ
UĮTUVIŠ mumSTAB

GAUTAS STOMTIMYS MAUJU 
MAIDAKMYGię

MALDV niNKmiLIS,
JUmlAla viršeliais ............tl.TB 
jgodMte viriritei*,.............8115 

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORICS,
Jnalal* prairtais virteliAl«....,.fiOe. 

MALDŲ RINKTNtLtS,
Mitria vtetoUal*............... .........H.Tf

MALDV BJNKTN1LT8,
-MALDŲ ItlNKINtldS,

bnltals vlrifeltefa.'............flM
“DABBnnKKAS”

366 Broadw*y, So. Borton, Mta,

Tol. Grccnpoint 9—2320 '

JOSEPH GARSZVA
j. GRABORIVS

.....     —    —       ——     —,—         -7=r^r.—   .4«gję"SteaSBae^^ . i ■  < 1 ■■  i... -. t , ■ i

IŠ DIDŽIOJO NEW Y0RK’0 IRNEW JERSEY
i a *

Jaučiamas Trukumas 
Spaudoje

Kuvujauli Bažiu’čia veda konkainai rmidamo anieii- 
smarkių kavą su frupiisauKM] 
jiniiL Brangioje Lirtirroje 
dmig ktiuigų teisiama už ka- , 
tulikų akciją, Italijoj jau- 
irimas | uičjamaš, katuli-: 
kų* akcija varžoma, Jupaid-;

-joj viamiolyniri, bažnyčiK 
dėghiumtis, vienuoliai i*trė-

- inianri, Meksikoj taipgi baž
nyčios deguiamoSj kunigu 
žatid<mX Rusijoj ?ąžiar‘s 
laisvė visiškai atimta. Ame-

4 rikonų katalikų spauda ir 
didieji dienraščiai pripildy
ti žiniomis apie panašius į- 

r 'vyknri. Bet mūsų spauda?
Dažniausiai trumpai pami- 

.ni arba visiškai užtyli, Prie
žastis šio apsileidimo nėra 
redaktorių, kurie darbais už
versti, bet mūsų pamokyti! 
žmonių, galinčiu plunksnų 
Vartoti, bet nenorinčių ar-

> ba nesusipratusių dirbti ka-
< tulikų veilihnui. Katalikų 

. pairekiojimu, kunigų, vie
nuolių ir pasaulionių pasi
aukojimo aprašymus daro 
daug įtekmės į skaitytojiiSi

C, W. (t setvWkiekvie- 
į • na savaitę? paduoda gabių 

rašytojų straipsnius apie! 
tttikišką veikimą, pei’se*

?rw‘ pasaulio dalyse. Mūsų 
laikreščiains reikalingi tik 
vertiniai lietuvių kalbon. Jei 
laikraščiai turėtų kiekviena
me leidinyje tik jio viųną 
gerų straipsnį šiais klausi
mais, jie neįvertinamai daug 
pasitarnautų kai. veikimo j- 

♦dvjai. Tų straipsnių trūksta 
ne tik “Darbininke,” bet 
apmigę,’* “Garse/’ MLai
ve” ir ‘fc Vytyje.M

Minimą trūkumų pastebė
jo kuli. A. Šmulkštys. Lio- 

L tuvos laikraščiai, jo nuomo- 
į ne, tokius straipsnius persi-

Spausdintų. Rodosi neturė
tų būti taip sunku studen- 
tams, reikėjams, ypač kuni
gams vertimus priruošti 
Kaip sakiau, medžiagos pa-

Utigplūfto 23 tl KluSftau* Cllnton. 
rnrke. Mnspoth, L. L fiv. Vardo dr-J<»* 
liiklriRns Atneišklna* parnpųos ihiihLuI.

13 d. Knrnltenlte Angelą, po- 
rririh* iiožančtan* Draugija turės *«-» 
m pikniką Norėsi Parke.

Kprilų tft—10 it U. Apreiškimo par*-
• s pijo* Ūidimils bnznras.

Spalių 25 d. Apreiškimo pnr. mergai* 
«ą mažojo choro koncertas.

Tjelnvo* V'yėiij visuotinas seimas Į- 
vyksta rttgiUttčto 18. ll> te 20 <1 Vyčių 

. kamteiritioso. No. r»th te Ttrtvemoyėr 
StK, Bmoklyn. N. Y.

KDŽIOJONĖWYORK’O
APYIINKSIIETD- 

VMMŠ
į Ahmmi pranešame, kati Jurgis 
, Tųmnsonh yra igaliota^ rinkti 

“DatbininkiiF* prenumeratas ir 
ritelWnms.*'z Jis patntnnuj# su 

į J^otury Btiblic užlifldynm ir pa* 
gribšt! r.iųst pbdgua Lietuvon.

I Krripkh^ pn»t___
JUBGĮ TUMAS0FĮ

IMOmidM.arHllMB.Mm.

konu* spaudoje. Mūsų lai* 
kraičiai žiniomis būtų įdo- 
mmu, tiD'ining(\uii; ne pri- 
pihlyfi ilgiausiais ir tuščių 
žodžių straipsniais ar kores
pondencijomis, Kol spauda 
to trfduttiKJ ntožirildys, tol 
neturėsime Vieno būdo są- 
menini t mūsų visntrtnęue 
katalfldštom vrikinmi.

- Orgftiiizūifi
Nkinet Kilt. JFcdcnieija 

įrenčia ‘X>tus gyvavimo 
metus. Praeityje ji daug 
dirto Lietuvai ir amerikie
čiams., Nors nuopelnai di
deli, bet organizacija ne
įvertinama. Katalikų visuo- 
menc privalėtų būti sujung
ta vienojo organizacijoje -į-*’ 

Federacijoje. Kodėl nekurtos 
kolonijos nesirūpina ją at
gaivinti arba įsteigti ? Sakp, 
Federacija atgyveno savo 
dienas, neva iš jos naudos. 
Bet tos kolonijos, kurtos 
tuomi teisinasi, no tik Fede
racijos skyrių neturi, bet 
nosaifta jose ne Vyčių, fte L, 
D. > S., ne MotcrijSąjungos 
kuopų* Parapijose, tiesių 
Šiaip taip dirba l^lės 
gijeles, bet nė su parapytų 
ne su plačiosiųs visuomenės 
draugi jomis santykių netu
ri. žodžhų tenkinasi siaura 
darbuote. Katalikių veikimo 
tsisąinonijimo ftn nerasi, jie 
negyvena Baznčios pulsu. 
Provincionalizmų dvasia at
skyrė juos nuo kitų koloni
jų. Tokia padėtis yra mai- 
nose ir k. Mūsų visuomeni
nis katalikiškas organizmas 
privalo pilnai ir vieningai 
dirbti. Vienos dalies nevei
kimas silpniną, kartais net 
triikdo, kitoirts organizmo 
dalims.

Visose kolonijose girdime 
nusiskundimų, kad senesni 
lietuviai apatiniai lietuviš
kiems reikalams, jaunieji iš- 
tyžę, idealizmo ir pasišven
timo nėra. ’ Čia glūdi orga- 
jnizmo liga. Federacija nė
ra atgyvenusi dienas; ji la
biau reikalinga nė Nepri
klausomybes kovos metais. 
Ji jungia kolonijas, drau
gijas, veikėjus. Ji pagelbs
ti joms, solidaruoja. Fede- 
racijos tikslas visuomenini 
ir luiltūrinį dariią vienodin
ti Judinti, apšviesti, nuro
dyti ote. Ji iitstovauja mus 
spaudoje ir viešajame veiki
mo. Federacija daug dirbo 
Lietuvos Ncpriklausoinyboi 
ir jos atstniyuntti, — bot at
eityje (net dator) toks dau
giau veikti lietuvybės iŠlai- 
kyinni Amerikoje.

Punaitlio vdl'imc
Vengrijos didelis veikėjas 

kliu. jAūalbcrt Banghn, K 
J, Scboenere 55ukuitft (Gra
žesnė Ateitis^ žurnalu yagi* 
im Įsuuuilio katalikus jtmg-

• Aut to Catlioį didelę

KR. i t iiriinr iiRBfr u.ri ■■» i ..liJTten
J . f j*

daug galtai pri<*ž vitokį sme
toninį, nmttJinhų ar nwksi jį 
kinį jri&Jdmą* (htffrna ti-4: 
kelis, kad artimoj ateity pa*d 
šaulio katalikai tols rtimga- Į 
nizuoti į tarptautinę Mereli*p 
gijinų organizaciją. 1 

Milsų Mat. Frtlerarijai 
būrinį reikata užmegaf i iy- 
šiuk stt NCW(1. VVashingfo* 
ne ir vėliaus m pasaulio ka
talikais/ Maujm konstituci
jos projektto tą pramato T 
skyriuje kalbant apie tikslą 

iriai iė soeiaristoi Dirt tarp- antrame pttmgrtrfe
‘Tžmegrt i ryšius su^pastid- 
linenria katalikų organizaci
jomis ir atstovauti Ameri
kos lietuvius katalikus san- 
tykiuose su pasaulio katali
kais?* Jasįfh

Katalikų Akcijų. Alį akci
jų organizuoti imtaria Ame
rikos National Catliolic Vel
iūre pamatais. Jis piumtuo- 
ja savo sumanymų reikalu 
katalikams gintis, protes
tuoti,. pagalba duoti katali
kiškoms tautoms esąnčioihs 
priespaudoje arba peršokto- 
jimtiose. Žinia, ši akcija bū
tų >Sv. Tėvo hiciurchijm di
rekcijoje. Sumanymas put* 
Ims ir jgremlummas. X*i 
masonai, įvairus laisvama-

tautinius suvažiavimus. biu
rus, k»del katalikai pašau 
jlionys sventesnioms ir kil
nesniems reikalams negali 
susijungti. Tokia su argon e 
zuoto kūno veikimas turėtų

^lūsų tautininkai susirū
pino, kų darytų katalikai, 
jei nebūtų velnio ir bolševk 
kų ? Kuomi kunigai žmones 
baugintų, Well, ’of courae, 
tautininkais! Jie visi lygi
nasi dailiais, žodžiais, spau
da... Lietuvos tautininkai 
dar savinasi krikščionio sa
vybes, liet mūsų tautinibkai 
aiškiau ir aiškiau rodą^savo 
veidų.-

ir chorai, sodnliėijos, rate
liai, kl ubui ir p. Tokių kon
federacijų jižgyre šių metų 
Ryt. Vaisinu Kat Seimelis 
Nevr Yori«I<*feis projektas 
ba| paliertžrti ir Kunigi; Vie
nybes Seime, Atlantic City, 
K J., rugpiilėio 4 d.

Sveikintini yra meninin
kų žingsniai apylinkėje. Mes 
turime darbščių žmonių, 
kaip X Tamošaitį, J. Saba
liauskų įr k. * Remtinos jų 
pastaugto rinkti lietuviškus 
dailės ir meniškus dalykus, 
Kiekvienas lietinis įvertina 
jų pastangas ir jie gali tikė
tis musų paramos. Visuo
menę raginame padėti Dai- 
Ičs-Meno Ratoliui-prįsiruoŠ- 
ti parodai. .

--------,^. — • 

DR. BUDAS t VENGRIS
DABTIBTAB

X—RAF
Namų Tetetoaaa: MkhUpm 2—4273

— Išeitoje fiavftitčjc Brook- 
lyno vyskupas atmainė klebonus 
7 parapijose4 k* vikarus 20 para- 
piįše.

— Brooklyno Šv. Vuieento 
Panliečio dr-jn šių vasarą užlaiko 
dovanai 1500 vaikučių Cmninack, 
L L

—. Antras .Karalienės Angelų 
parapijos išvnžutvtems šią manj 
įvyks rugpjūčio 1I» d. Klasčiaus 
salėjo. Ruošia parapijos draugi
ja

FEDERACIJOS APSKR.
IŠVAŽIAVIMAS i

Didžiojo Nou* Yorko Fedci^ėt* 
jos Apskrities ižyažinvimas įvyk* 
rugpinčio 5—sekmadieni, Forest 

Parke, Grouud No, 2, praj&k* 1 
vok pa pietų.

Visi ir visos Brooklyno lietuviui 
ir lietuvės esat malonini kviečiami 
dalyvauti. Bus dainų ir kalbų. 
Bus ir visokių užkandžių ir gėri
mėlio. Atvažiuokit persitikrinti I

Susirinkimas H — atsibus pnš 
J. P. Halmliąuską, rngpiHčio 
(Augj 25, 8 vab vakaro*-135 
71 St. Nevy. Yorke, Meldžiame 
•tėmyfiį kad šis pats vakaras bus 
paskutinis sugrupavimui ir užre- 
kordavimui tų kūrinių, kurie bus 
rinkami parodai. Todėl, gerbia
mieji Ūailininkai-k&Įi, paskubėki
te prirengti ir priatayd savo kū
rinius minėtoje dienoje ir į minė
tą vietų Dėl paaiškinimų ir pla
tesnių žinių meldžiame kreiptis 
šiuo adresus j, F. Tamošaitis? 
503 W. 57th St, Noiv Yorjf’ 
į

Jau laikas rinkt i delega
tus į Jubil. Feedraėijos 
Kongresų. Brangi jos dėl in- 
formaeijų ^aH kreiptis pas 
vietos klebonus arba Fede
racija C^trcrtetotorių p. 
Krušinską, 180 Hale Avė., 
Brooklyn, K. X

F. Jnronts

L. Vyčių Centras dar ne* 
pųskelbe Seimo eigą, kaltos. 
Be abejones, bus svarstomi f 
jaunimą suorganizavimo bū
dai. Vietos 41 kuopa jau ga
li pateikti praktišką laips
nių būdą. Apylinkes K. V. 
Jaunimo Konfederacijos a- 
Jaimimo Konferencijos a- 
pylinkvjc projektą, kurį ga
lima būtų ir seimui parefe* 
moti. Jaunimo Konfedoraci- 
jų sudarys ne tik vyčiai bet

lito*'JfotaUaBąJteinĮliu

“Vytauto” nnurotaril priima “Dar- 
bininknl” akriblmu* prenumeratas 
ir pardnod* atritinto 'Ttorbinlnko" 
nnmerik*

I aatmJkato, 
ir JeK*4te««to toikarsi* OH > tai.

I Aatradtento vakarai* 4*hirw»la J. 
Tammal* <31 ketvlrimltonto lt

I Mtadtenfo vakarria—J. j*.
Ito, Mate pnstarahtata vakarai* k*’ 
įima atlikti te “Iteal UMate'* rei-

Į kalns bei rmtarlnlAS limlymna.
I VcpsmlrUr/te, M mintate reika- 
I toto—/«W kakto“
I “VYTAUTO” SrAUSTUVi 
| 804 Ctewd St, Iroriklyš, M,X 
I >l>WiMH»kltel KTAa 
| į iiimiiiniĮ

VISUOMENEI IR DAILI
NINKAMS PRA-

Lietuvių Dailės Meno Ratelio 
'susirinkime, laikytame liepos 28, 
.8:30 tnL vakarė dailininko J. P. 
Sabaliausko studijoje, 355 W. 71 
St, New Yorkėį patsai Sabaliaus
kas nariams pranešė, kad Abra
kam and Strause Galerija yra pa
naikinta ir kad Art Allianee of 
America galerijos yra neprieina
mos dėl įvairių priežasčių, todėl 
jam toko kreiptis kitur. Surado 
labai gražią ir l^togią vietą—tai 
Vietoria ttotel 7th Avė. at 51 St., 
Nmv Yorke. Visi nariai. iiŽgyrė 
vietą ir sutiko ją paimti dėl paro/ 
dos.

Todėl visuomenei ir dailinin* 
kams-kėma pranešame, kad Lietu* 

> vių Dailės Meno Ratelio dailės 
l paroda įvyks Vietoria Hotel 7tlt 
Avė. at 51 St. Nėvr Yorke rtigsė- 
i jo (Sept.) 1 >i rugsėjo 15,1931.

Gerbiamieji dailininkai-kčs, pra* 
Kometpmyri, kadpasktų-iansiadio 

j na dailės kttriahma pristatyti buk 
' Rugpiflčio (Aug.)i25. Vieta — J.

P. SabalhmH riudijr335 71 
Į St., Nėvr Ynrke. Jei kurie daili

ninkai norėtumėt prisidėti prie 
j parodos, tai meldžiamo patys ns* 
j meniškai pririatyti savo kOriiiius 
I į minėtą rindiją.
j Ratelio poakutlnUi <lu siislrin* 
Į klpiai prie! paradą bite šie:

SusIrinkhMa I—atrihua pax pa
nelę Eleną 'tfttatą, Jos namuose 
317 -4U AL Iteooklyno, N, Y. 
rtigplnčio (Aar.i 11 d. 8 vai. va- 

ikare. Th*m< kurie gj'vonn Near' 
Yorke reikia paimti Seareh Bone t 
to Conėy Ištart (ano Thnea i 
BMT, Rntoray te MlpH ant 5‘ 
Ht,, BrortdyiK' — pereiti ritamai 
per ptafomf 4r >tai į 4tk Ava.

botmd fte Hmatbaii ir

— Kuil N« PnlaalniK Augrjžo iŠ 
rioatogij liepos 22 d. *

— Hlmrkęy kautynes pamatyti 
juvo atvažiavę iš Ponnsylvanijos 

-kunigai; Paukštys, J. Miliauskas 
AVanamii', Pa.)?, ir J. Kundrcc- 

rias.
— Ponai Skiečiai pasisvečiavę 

pas p. Vaškus aiitomobiliumi iš- 
valiavo namon, PiUston, Pa, * 

—> Ponai Pupkiai rašo, kad Lie
tuvoje labai smagini praleidžia 
laiką, Geriausiai patinka Klaipė
da ir Palanga.

— P. Garšvų šeima praleidžia 
atostogas prie Lake lionkohkb- 
ma, L. Į.

Lietuvių bažnyčioje, Jitrsey 
City, šv. Onos atlaiduose sakė pa
mokslą Tėvas Bonaventūra. O. P. 

,— Liepos 19 d. Kar, Angelų 
bažnyčioje susituokė Daniel Si- 
licli su Ona Valaityte.

— Tėvas Gabrielius, C. P, ato
stogavo Bostone.

— Jei nori darbo klausykis 
radio IVIAVL. antradienio vakarą 
7:15 vai. ir WOR. ketrirtadienio 
vakarą 8:45.

Moterų Sąjungos ir Vaikelio 
Jėzaus diaugijų darbšti narė Teo- 
jfil v Klimicuū guli Btishnick li- 
goniėje. Liepos 20 d. vakaro pa
daryta jai appėndieitis pperarijn. 

r- Sunkiai serga Viktorija Kn- 
huskienė, 320 No, 4th Bt. JaU 
U mėnesių Imi kamuoja liga; na- 
ko, džiova/. .

— J. p. Mačiulis, kun. Pi Lo- 
košiui Atisakius, eina “Vytauto” 
spaustuvės vedėjo parcigna^

— Lietum Charge ū’/ffairo 
' Dr. M. Bagdonaalsvėčiavoai kelis 

tą dieną apylinkėje. ,
' -r- įvažiuojant kun. V. Kars- 
* Mui Lietuvon, kun. Tg: Albavieins 

apsistojo ims kum J. šeštoką
1 — Kuri, P. riekešis grįžo iš a- 

tostogų rugp. 1 d.
— Į Kunigų Seimą, AtUntte 

City, N. J. riigp. 2 <L išvažiavo 
vien iš Broklyno kunigai: N, Va- 
krinH S. P, Ilomrika, J. Baikit- 
na* ir J. Aloksifimis,

Brooklyno ir New Yorko krian- 
?lak vyriškų drapanų siuvėjai, 
gegužės 28 d. paskelbė streiką. 
Streikavo visos krmnęiij Kapos. 
Visi, komunistų vedami, nutari? 
laikytis kol gaps reikalaujamas 
.sąlyga* Rytojaus dieną, kuomet 
ketuvini demonstratyviai laikosi, 
žydai visi, tos pačios unijos na
rini, liepos 29 d. nuo pat ryto pra
dėjo dirbti. Mtisų žydberniai su
šaukę mismtikimą nutarė, kad jau 
nostroikuoti, jei Iwsni paliks seno
vės — prieš streiką —- algas. Ma
tyt, kad iš didojib'dobesio bus ma
ža lietaus, kad iŠ dillelio streiko, 
bus nieko. Gal žydborniams ir žj*- 
danui Ims nauda, bet- no lietu
viams. Uetūvini. sekdami paskui 
žydberni Bimbą ir jo pakalikus— 
liko visu pajuokti ir paskutinėje 
vietoje.

Tai tiek apie streiką, c
Kriaušiui- *

PAIEŠKOMA
FAU^KO Stepono Apželėio. Jis 

išvyko j Ameriką keturi metai 
prieš didjjj karą, hot jo gyvenimo 
vieta nėra žinoma. Jis paeina M 
Darbėnų valsčiaus, Sudieną kai
mo, Laukžemio parapijos. Jis pats 
arba kas apie ii žino pranriikrte 
“Darbininko “admintetracijaitlf, 

VT. Broadway, So. Boston, Mas*

SVARBU

TRETININKAMS

f BAJiSAMUOTOJAS
ssi noroKD avinui

;; nooKR.mr.r.Y,' ' :
* w ųea w iHimmim

' M-MtHHI'' Jtotary IMrtt

M. P, BALUS MG,
BIMLIAU«KA«

DirvM yra dii«i<iw v»k 
dovM.—BraMt Htlk.

..........■.. -.........'................ ,......... .......... ........................./f-.. .^

Ta* kai, bfidamaa jauno* nrtn- 
ri»jo auklttj Hetlų, U tikrųjų ntr» 
taUR jarniaa.— Ph»f. Ai
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